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دبیر شورای عالی امنیت ملی:

توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست

تاثیر رمزارزها بر 
مشکل نقدینگی و 

تبادالت ارزی ایران

به گزارش زمان ، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادالت ارزی در کشور تاکید کرد. سیدابوالحسن 
فیروزآبادی گفت: باید مقررات گذاری حوزه رمزارزها هرچه سریع تر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.وی با 
اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به شرایط فعلی مؤثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی 
کشور نسبت به تهیه سیاست های کالن حوزه بالک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعالم کنند.بنابر اعالم شورای عالی فضای 
مجازی، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است. در این سند، رمزارزها به سه بخش 
رمزارز ملی، رمزارز منطقه ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه ای مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای 

جهان روا مانند بیت کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی های مجاز بوده و نمی توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

روزانهم صبح اریان

کاهش ۵/۲ میلیونی 
قیمت خودرو های 

درحال تحویل

پیش فروش 
نوروزی بلیت 

اتوبوس آغاز شد                    

برنامه های وزارت 
صنعت در حمایت 
از تولید ملی            
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واکنش الریجانی به نامه نوبخت پیرامون
 عدم اجرای مصوبه افزایش حقوق ها 

وزیر کشور خبر داد:

اجتماعی« »نشاط  دائمی  وه  کارگر تشکیل 
 در وزارت کشور                 
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آغاز به کار بازار 
متشکل ارزی از 
فروردیـن ۹۸

تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی؛
نگاه روز

پارس جنوبی، توان شایستگی
 بر مدار جهانی

راستای  در  که  کشور  یک  کالن  های  سیاست 
مبانی و اصول اقتصادی- سیاسِی آن شکل می 
گیرد و حوِل تکامل مسائل فرهنگی-اجتماعی 
صعود می کند، از جمله موارد مرتبط با توسعه 
یک جامعه پیشرفته و درحال رشد محسوب می 
شود که یکایک موارد ملزم در این مسیر اعم از 
پردازش به شیوه های نوین در چرخه اقتصادی 
همراستا با توان و تولید داخل و تکیه بر نگاهِ 
خودباوری از جمله نکات درخور برای رسیدن به 
یک نقطه پایدار در جامعه جهانی است.شاخص 
اقتصاد ملی هرکشور با توجه به تعاریف موجود 
تولید  اقتصادی،  کالن  و  آماری  بررسی های  و 
ناخالص ملی یا درآمد ملی، عنوان می شود که بر 
اساس این امر، تولید ناخالص ملی برابر است با 
تولید ناخالص داخلی منهای دریافت های عوامل 
تولید در کشورهای دیگر مانند درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری در این کشورها، با این فرض که 
این پول واقعاً در اقتصاد این کشورها ایجاد شده 

باشد نه در اقتصاد ملي. 
به عبارت ساده تر؛ درآمد ملی را می توان دریافتی 
خالص عوامل تولید اقتصاد هر کشور تعریف کرد. 
از جمله موارد مرتبط در این مسیر برای پویایی 
و توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور، ایجاد فضای 
مناسب برای بروز و ظهور فعالیت های اقتصادی 
است که درآن به نحوی شکِل رقابت پذیری و 
بالتبع  و  ای  حاشیه  کشورهای  با  رقابت  توان 

کشورهای فرامنطقه ای فراهم شود...

6 الهام آمرکاشی

رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ۹7/13
)87270048(

1- موضوع مناقصه: تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاههای تقویت فشار گاز جهرم، خاوران، ارسنجان، صفاشهر و آباده
شهرک  حدفاصل  احمدآباد(-  )کمربندی  خمینی  امام  بزرگراه  شیراز-  نشانی  به   – گاز  انتقال  عملیات  پنج  منطقه  گزار:  مناقصه  دستگاه  نشانی  و  نام   -2

فرهنگیان و فرزانگان- جنب پمپ بنزین فالح زاده – منطقه پنج عملیات انتقال گاز – امور پیمانها 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 2/501/190/893 )دو میلیارد و پانصد و یک میلیون و صد و نود هزار و هشتصد و نود و سه( ریال
مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی  4- مبلغ برآورد ریالی اولیه کارفرما: برآورد اولیه 50/059/544/663 )پنجاه میلیارد و پنجاه و نه میلیون و پانصد 
و چهل و چهار هزار و ششصد و شصت و سه( ریال می باشد. 5- مهلت اعالم آمادگی، دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ درج 
آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/12/20 می باشد.  6- مهلت عودت مدارک استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/01/10می باشد.
7- گشایش پاکت مالی : پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان تسلیم »تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار« »اسناد مناقصه« و پاکت  پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد. 
8- گواهی صالحیت مورد نیاز : گواهی صالحیت رشته امور آشپزخانه از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معتبر در زمان عودت مدارک ارزیابی کیفی، گشایش پاکت ها و انعقاد قرارداد 

و گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران
9- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه یک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد اقتصادی، شناسه ملی و گواهی ثبت نام 

در نظام مالیات برارزش افزوده، تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396
10- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی منطقه به آدرس : ir. ا http://www.nigc-dist5 )بخش آگهی ها- مناقصه های پیمان( مراجعه و یا با 
شماره تلفن 38132319-071  / 38132310-071 امور پیمان های منطقه تماس حاصل فرمایند.  شماره مجوز : 1397.6611

نوبت اول :دوشنبه 1397/12/13 نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/15 
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز 

 نوبت اول

شرکت انتقال گازایران
منطقه 5 عملیات انتقال گاز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار متشکل 
ارزی آماده راه اندازی است، گفت: صالح بر این است 
که این بازار از اواسط فروردین ماه کار خود را آغاز کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی، در 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بازار 
متشکل ارزی آماده راه اندازی است، گفت: صالح بر 
این است که این بازار از اواسط فروردین ماه کار خود را 
آغاز کند. وی همچنین در خصوص ادغام بانک ها نیز 
گفت: بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر تا چهار ماه آینده در 
بانک سپه ادغام شده و محو می شوند. این در حالی 
است که مدتی است در بانک مرکزی تحول در نظام 
بانکی را دنبال می کنیم و یکی از اقدامات مهم، ادغام 
این بانک ها بود که در شورای پول و اعتبار و ستاد 
اقتصادی سران قوا بحث و در نهایت به تصویب رسید 
و بر اساس آن، قرار بر این است که ۵ بانک و مؤسسه 
این  اینکه  بیان  با  ادغام شوند.همتی  بانک سپه  در 
تحول مهم از امروز کلید خورده است، تصریح کرد: 
با هماهنگی های انجام شده با ستاد نیروهای مسلح 
و بانک ها، تالش داریم به سمت انجام مطلوب پیش 
رویم، ضمن اینکه این ۵ مؤسسه بانکی، نزدیک به 
تمهیدات  و  دارند  تومان سپرده  میلیارد  ۲۱۵ هزار 
خوبی نیز برای این سپرده ها اندیشیده شده است.وی 
گفت: سپرده ها نیز با سودهایی که تا کنون پرداخت 
می شد، ادامه می یابد؛ سپرده گذاران تا پایان قرارداد 
سود کنونی را دریافت می کنند و موسساتی که برای 
ادامه دهند. را  آن  قطعی می شوند می توانند  ادغام 

همتی رقم تسهیالت این بانک ها را ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان و تعداد سپرده گذاران را ۲۴ میلیون سپرده گذار 
بر اساس  این تسهیالت  اظهار داشت:  اعالم کرد و 
قرارداد ادامه دارد و کارکنان هم بر اساس قراردادها 
ادامه کار می دهند.وی درباره دغدغه سهامداران نیز 
به این نکته اشاره کرد که تکلیف سهامداران وابسته به 
نیروی های مسلح مشخص است و ۱۳۰ هزار سهامدار 
جز نیز مشکلی نخواهند داشت. به هر حال از حاال تا 
چهار ماه دیگر، بانک ها می توانند مجامع را برگزار کنند 
و پس از آن، در بانک سپه ادغام می شوند.همتی گفت: 

باید گفت بانک های بهتر و ضعیف تر در میان بانک های 
ادغامی داریم، ولی برای مشکالت موجود پیش بینی 
شده که دارایی ها باید از سوی نیروی انتظامی منتقل 
شود که ناترازی ها پوشش داده شود؛ ولی در کل مردم 
نگران نباشند.وی اظهار داشت: مشکل نقدینگی این 
بانک ها در حال حاضر نیز با بانک مرکزی حل شده 
و از این به بعد هم مشکلی نیست، ولی در طول ۴ 
ماه آینده تمام دارایی های اینها کارشناسی می شود و 
بعد از آن ارزش ویژه بانک ها مشخص می شود؛ ضمن 
اینکه مردم مطمئن باشند که مشکلی وجود ندارد و تا 
یکماه آینده، با هماهنگی سازمان بورس نماد بانک ها 
باز می شود و بر اساس ارزش اسمی سهام و یا ارزش 
مجموعه  باشد  بیشتر  کدام  هر  شدن،  بسته  زمان 
ادغامی می تواند سهام سهامداران را خریداری کند و 
اگر سهامداری نیز احساس می کند قیمت باالتر است 
می تواند ۴ ماه صبر کند، ولی در حال حاضر سهامداران 
می توانند بر اساس ارزش اسمی سهام خود را بفروشند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت خدمات رسانی 
بانک جدید پس از تکمیل پروسه ادغام، افزود: بانک 
سپه تصمیم خواهد گرفت که خدمات بانک جدید به 
نیروهای مسلح از بعد از ادغام چگونه باشد و خانواده 
نیروهای مسلح با اولویت امکان دریافت سرویس از 
بانک را خواهند داشت. ما در اصالح نظام بانکی که کار 
بزرگی است و ناترازی سیستم بانکی و سایر مشکالت 
به تدریج در حال حل شدن است و بر اساس شرایط 
و امکانات این کارها انجام می شود و ما می خواهیم 
سیستم بانکی باثبات و سالم باشد و به تولید و مردم 

خدمات مناسب ارائه کند.
همتی تاکید کرد: نحوه محاسبات نرخ سود و معوقات 

از کارهای مهمی است که در درون 
انجام است.  بانکی در حال  سیستم 
بانک مرکزی اختیارات تام دارد که 
با کسانی که بازار پول را بهم بزنند 
برخورد کند و ما به تدریج کارها را 
انجام خواهیم داد و در حال حاضر به 
وظایف بانک مرکزی عمل می کنیم 
باید  ما  که  هستند  معتقد  مردم  و 

کار کنیم؛ ضمن اینکه شرایط زمانی ادغام بانک ها به 
تدریج و بر اساس وضعیت تعیین شده پیش خواهد 
رفت؛ ضمن اینکه با کسانی که بخواهند بازار پول را 
به هم بریزند، برخورد جدی خواهد شد.همتی با بیان 
اینکه مقصد اصلی دشمنان بازار پول و ارز بوده است، 
خاطرنشان کرد: البته دشمن در این جبهه موفق نبوده 
است.همتی در خصوص افزایش قیمت ارز روزهای 
اخیر، با بیان اینکه قرار گرفتن در روزهای آخر سال٬ 
 FATF انتشار چند خبر منفی و اخباری همچون
و یک سری جوسازی ها منجر به افزایش قیمت ارز 
شد، گاهی برخی از نمایندگان مجلس، همکاران ما 
در دولت و کارشناسان بحث هایی را مطرح می کنند 
که جو منفی روانی به وجود آورده و بی ثباتی را در 
پی خواهد داشت.وی از عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز 
در سامانه نیما خبر داد و با بیان اینکه سه میلیارد و 
۵۰۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی عرضه شده، 
گفت: ۸ میلیارد یورو نیز عرضه صادر کنندگان بوده 
که ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فروش٬ ۶۰۰ میلیون 
یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به 
غیر بوده است.همتی با بیان اینکه این ۸ میلیارد یورو 
معادل ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر خواهد بود، به 
این نکته اشاره کرد که صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد 
دالر بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از 
آن بوده را کم کنیم ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از 
صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز 
بازنگشته است؛ ضمن اینکه در حال حاضر تراز تجاری 
مثبت است و باید به سمتی برویم که تراز ارزی نیز 

مثبت شود.
ادامه در صفحه۷

تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی؛

آغاز به کار بازار متشکل ارزی از فروردین ۹۸

اصالحیه
که  نظرآباد  شهرداری  مناقصه  آگهی 
به   3959 باشماره   97/12/4 مورخ 
تحویل  مهلت   6 بند  در  رسیده  چاپ 
پیشنهادات مراجعین  تاریخ 97/12/22 

میباشد که بدینوسیله اصالح می گردد. 

برنامه های وزارت صنعت در حمایت از تولید ملی
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: برنامه های این وزارتخانه در بحث مربوط به 
تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی بسیار متنوع 

و متعدد است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرشاد مقیمی در 
خصوص اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معرفی  گفت:  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  در 
برنامه  از جمله  به مردم  کاالهای ساخت داخل 
های این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال 
بوده است.وی همچنین اظهارداشت: واقع مطلب 
اینکه در خیلی از زمینه ها مردم باید شناخت 
کافی نسبت به منشا ساخت کاالها اعم از داخلی 
یا خارجی داشته باشند و همینطور توجه کنند به 
اینکه استفاده از کاالی ایرانی چه مزیت های برای 
اشتغال و اقتصاد کشور دارد. معاون امور صنایع 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این بحث از 
سال گذشه با کمپین حمایت از کاالی ایرانی در 

سطح کشور  آغاز و دستاوردهای خیلی خوبی نیز 
به همراه داشت به نحوی که در برخی از رشته ها 
تا ۳۰ درصد خرید ها افزایش پیدا کرد. وی در 
ادامه افزود: این روند همچنان به لحاظ مباحث 
فرهنگی در کشور ادامه دارد. مقیمی اظهارداشت: 
وزارت صمت همکاری های خیلی خوبی در جهت 
محصوالت  معرفی  و  ایرانی  کاالهای  از  حمایت 
ساخت داخل با صدا و سیما به خصوص شبکه 
ایران کاال، رادیو اقتصاد و دیگر رسانه ها داشته 
است. وی به رادیو اقتصاد گفت: حال اگر مردم 
کنند  می  ایرانی  کاالی  به  اطمینانی  و  اعتماد 
آغاز  نیز  تولید  سمت  از  اقدامات  از  برخی  باید 
می شد. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: این اقدامات نیز بیشتر مربوط به 
ارتقای کیفیت کاالهای ساخت در صورت پائین 
بودن کیفیت به نسبت محصوالت مشابه خارجی 
بود. وی همچنین نوسازی و بازسازی صنایع در 

بخش های مختلف را از دیگر برنامه های مهم 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  در  وزارتخانه  این 
عنوان کرد. مقیمی در ادامه به موضوع ممنوعیت 
واردات ۱۳۳۹ قلم کاال از سوی دولت طی سال 
جاری اشاره کرد و اظهارداشت: خوشبختانه زمینه 
و توان ساخت تمامی این اقالم در کشور به خوبی 

فراهم است. 
استفاده  قانون  این  از  جدا  کرد:  تصریح  وی 
حداکثری از توان داخلی به نیت بهره گیری هرچه 
بیشتر از ظرفیت های داخل در راستای اجرای 
پروژه ها، انجام خدمات و بسیاری موارد در کشور 
بصورت جدی مورد توجه بوده است. معاون امور 
یادآورشد:  صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
این همان چیزی بود که در ابالغیه سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری 
همواره تاکید و همچنین به کرار از سوی معظم له 

مورد تذکر نیز واقع شده است.

نیویورک تایمز فاش کرد؛

ترامپ رآکتورهای هسته ای ساخت سالح اتمی به عربستان می فروشد
مورد  هسته ای  رآکتورهای  ترامپ  کرد:  فاش  آمریکائی  روزنامه  یک 

استفاده در ساخت سالح اتمی به عربستان می فروشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی فاش 
آمریکا در سفر  ارشد و داماد رئیس جمهوری  کرد: جرد کوشنر مشاور 
سعودی  عربستان  ولیعهد  سلمان  بن  محمد  با  دیدار  و  ریاض  به  اخیر 
این کشور گفتگو  به  ایاالت متحده  و کمک های  برنامه هسته ای  درباره 
کرده است.بر اساس این گزارش که با امضای »نیکالس کریستف« منتشر 
شد، در حالی که دولت ترامپ خواستار خلع سالح هسته ای ایران و کره 
شمالی است، به عربستان سعودی برای مجهز شدن به برنامه هسته ای 

کمک کرده و در نظر دارد رآکتورهای مورد نیاز را به این کشور بفروشد.
به  هسته ای  رآکتورهای  فروش  طرح  تایمز،  نیویورک  گزارش  اساس  بر 
عربستان سعودی از سوی گروهی از مقامات بازنشسته امنیت ملی آمریکا 
که در میان آنها نام »مایکل فلین« مشاور سابق امنیت ملی دولت ترامپ 

نیز به چشم می خورد، مطرح شده است.
اقدامات ترامپ  از شک آور ترین  این رسانه آمریکایی، »یکی  به گزارش 
در طول ۲ سال گذشته این است که وی قصد دارد راکتورهای هسته ای 
را به ریاض بفروشد که می توان از آنها برای ساخت سالح هسته ای نیز 

استفاده نمود«.
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تأمین ۸۳ درصد کالری مورد نیاز کشور در داخل

معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به اینکه ۱۲۲ میلیون تن محصول 
کشاورزی در کشور تولید می شود، گفت: ۸۳ درصد کالری و انرژی مورد 

نیاز مردم در داخل تأمین می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالمهدی بخشنده در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه بین المللی »چهار دهه دستاوردهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، 
تکمیلی، فعالیت های پیشرفته غذایی، صادرات و فعالیت های تشکل های 
جهادی« اظهار داشت: آنچه که در چهار دهه گذشته در بخش کشاورزی 
اتفاق افتاده اســت، باعث شده ما امروز به امنیت غذایی به عنوان یکی از 
مؤلفه های اصلی امنیت ملی دست پیدا کنیم.وی با اشاره به اینکه ۸۲ تا 
۸۳ درصد انرژی و کالری مورد نیاز مردم در داخل کشور تأمین می شود، 
گفت: در این زمینه کمتــر از ۱۵ درصد نیاز به واردات داریم.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس اعالم فائو، ایران یکی از کشورهایی 
است که از امنیت غذایی برخوردار است و این مسئله پشتوانه محکمی برای 
امنیت ملی است.بخشنده با اشاره به سخنان مسئوالن آمریکایی مبنی 
بر اینکه فشــارها را بر ایران آنقدر زیاد می کنیم تا ظرف ســه ماه در این 
کشور قحطی رخ دهد، گفت: علی رغم این اظهارات، انبارهای ما امروز پُر 
از موادغذایی اســت و برنامه ریزی های وسیعی انجام شده تا مردم در این 
زمینه دچار مشکل نشوند و از این پیچ عبور کنیم.وی ادامه داد: بر اساس 
اعالم ســازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اجرای 
پروژه های اقتصاد مقاومتی، رتبه اول را در بین دستگاه ها به خود اختصاص 
داده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید محصوالت کشاورزی را 
۱۲۲ میلیون تن اعالم کرد و با اشاره به افزایش بهره وری در مصرف آب 
در بخش کشاورزی گفت: ما از تولید ۸۳۰ گرم محصول به ازای مصرف 
هر مترمکعب آب، به ۱۳۲۰ گرم رسیده ایم؛ به عبارتی طی سال ۵ سال 
گذشته، بهره وری در مصرف آب ۲۴ درصد افزایش داشته است.بخشنده با 
بیان اینکه ظرفیت های بسیار وسیعی در کشور داریم، اظهار داشت: با تالش 
همه دست اندرکاران به ویژه کشاورزان و بهره برداران، دست به دست هم 
می دهیم و به اهدافی که در برنامه ششم پیش بینی شده، دست خواهیم 

یافت.

انجام معامالت آتی طالی آب شده در سال ۹۸

مدیرعامل بورس کاالی ایران از انجام ۱۳۰۰ میلیارد تومان معامله سکه 
طال در سال جاری خبر داد و گفت: قرارداد آتی طالی آب شده در بورس 

کاال فعال می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حامد سلطانی نژاد در نشست خبری دیروز 
خود با خبرنگاران از معامله ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سکه طال در یازده ماهه 
ابتدای امسال خبر داد و گفت: قرارداد آتی طالی آب شده در بورس کاال 
فعال می شود.مدیرعامل بورس کاالی ایران با تشریح وضعیت معامالت 
در ســال جاری گفت: بورس کاال در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری ۱,۵۲۴ 
هــزار میلیارد ریال معامله انجام داده که ۴۱ درصد از کل معامالت انجام 
شــده در قالب بورس را به خود اختصاص می دهد. بر این اســاس سهم 
بخش صنعت و معدن ۳۶.۶ درصد، پتروشیمی ۳۴.۵ درصد، فرآورده های 
نفتی ۲۵.۱ درصد، کشاورزی ۳.۴ درصد و بازار فرعی ۴ دهم درصد بوده 
اســت.وی تصریح کرد: حجم معامالت بخش صنعت و معدن ۲۸۳ هزار 
میلیارد ریال، پتروشیمی ۲۶۶ هزار میلیارد ریال، فرآورده های نفتی ۱۹۳ 
هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است.سلطانی نژاد 
ادامه داد: در بخش صنعتی و معدنی ۶۱.۷ درصد و در بخش پتروشیمی 
۳۰.۹۶ درصد تأمین مالی به صورت معامالت سلف بوده است، ضمن اینکه 
در حوزه معامالت گواهی سپرده کاالیی نیز بیشترین معامالت به ارزش 
۱,۳۰۰ میلیارد تومان بر روی سکه طال بوده با ۸۹ میلیارد تومان و زعفران 
با ۲۶۷ میلیارد تومان بوده است.مدیرعامل و ذرت بورس کاالی ایران گفت: 
در حوزه پتروشیمی شاهد رکوردشکنی بی سابقه ای بودیم که به لحاظ 
حجمی و ارزشی رکورد کل سال های فعالیت بورس کاال شکسته شده، 
ضمن اینکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان معامله صورت گرفته است.مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: در 
حوزه سلف موازی استاندارد نیز بیش از سه برابر رشد را تجربه کرده که 
در کنار آن افزایش ۱۶ برابری مقدار معامالت گواهی سپرده کاالیی سکه 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم.وی از راه اندازی قرارداد 
آتی طالی آب شــده در ســال ۹۸ خبر داد و گفت: امیدواریم با آرام تر 
شدن بازار بتوانیم این ابزار را راه اندازی کنیم.مدیر عامل بورس کاالی ایران 
تصریح کرد: در سال ۹۷ صندوق های کاالیی را گسترش داده و هم اکنون 
بر روی سکه طال این صندوق های کاالیی فعال هستند که امیدواریم در 
مورد زعفران و سایر محصوالت کشاورزی نیز بتوانیم این کاال را در سال 
۹۸ پیش رو داشته باشیم.سلطانی نژاد گفت: از ظرفیت بانک ها برای توسعه 

گواهی سپرده سکه طال در سال ۹۸ استفاده خواهیم کرد.

پیش فروش نوروزی بلیت اتوبوس آغاز شد

 پیش فروش نوروزی بلیت اتوبوس به صورت حضوری و غیرحضوری از 
دیروزآغاز شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، متقاضیان انجام سفرهای نوروزی با اتوبوس 
می تواننــد از دیروز جهت خریداری بلیت هــای پیش فروش به صورت 
حضوری و غیرحضوری )اینترنتی( اقدام کنند و تا جایی که امکان دارد 
خرید بلیت خود را به ترمینال ها و پایانه های مسافربری و نیز روزهای پایانی 
موکول نکنند.قیمت بلیت اتوبوس و کرایه سواری بین شهری در نوروز سال 
۱۳۹۸ با افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها روبه رو شــده است و متقاضیان 
باید بلیت مورد نظر خود را از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری با رشد ۲۰ 
درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ خریداری کنند.در صورت وجود هرگونه 
شکایت و انتقاد از سوی مسافران، آنها می توانند با مراجعه به سامانه ۱۴۱، 
که اپلیکیشن موبایلی آن نیز وجود دارد به بخش ثبت شکایت مسافران 
حمل و نقل عمومی مراجعه کرده و با توجه به این که دراین قسمت ثبت 
شــکایت پیش فرض وجود دارد با اعالم مشخصات مربوطه اعم از شماره 
بلیت، مبدا و مقصد و نیز اطالعاتی از این دســت شــکایت خود را ثبت 
کنند تا توســط ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اسرع وقت 

رسیدگی شود.

رئیس جمهوری چهارشنبه به 
گیالن سفر می کند

اســتاندار گیالن با اعالم خبر سفر دو روزه رئیس 
جمهوری به گیالن از روز چهارشــنبه هفته جاری 

، برنامه های این سفر را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مصطفی ســاالری 
دیــروز در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: رئیس 
جمهــوری ، جمعــی از وزرا و اعضای هیأت دولت 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری میهمان 
گیالنی ها هستند و نخستین برنامه دکتر روحانی 
حضور در جمع مردم استان است.وی با بیان اینکه 
رئیس جمهوری در ورزشگاه شهر الهیجان با مردم 
استان دیدار می کند، افزود: ورزشگاه شهر الهیجان 
از ســاعت ۹ صبــح روز چهارشــنبه آماده حضور 
ارزشــمند مردم فهیم گیالن برای دیدار با رئیس 
جمهوری اســت.نماینده عالی دولت در گیالن با 
یادآوری حمایت های قابل توجه مردم این استان 
از دولت تدبیر و امید، گفت: حضور و مهمان نوازی 
مردم اســتان در روز چهارشنبه، انگیزه و پشتوانه 
قوی برای مســئوالن اســت تا با عزم جدی تر به 
مطالبه و انتظــارات مردم در حوزه های مختلف از 
جمله اشتغال و اقتصاد بپردازند.وی از افتتاح رسمی 
راه آهن قزوین - رشــت در عصر روز چهارشنبه با 
حضور رئیس جمهوری خبر داد و عنوان کرد: دالیل 
مختلفی از جمله پیچیدگی های مسیر، مسائل فنی 
و محدودیت های اعتباری موجب شد که سال ها 
انتظار مردم گیالن برای شنیدن سوت قطار به تاخیر 
بیفتد اما با نگاه ویژه دولت های یازدهم و دوازدهم 

باالخره این انتظار به سر آمد.

درخواست ۱۰۰۰ پرواز فوق العاده 
توسط ایرالین ها در نوروز ۹۸

 سرپرســت شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( از 
درخواست نزدیک به ۱۰۰۰ پرواز فوق العاده توسط 
ایرالین ها در نوروز ســال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: 
امــکان افزایش این تعداد درخواســت وجود دارد، 
هرچند که ممکن اســت برخی پروازها نیز انجام 

نشود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، علی رستمی در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به این که برنامه ریزی و 
پیش بینی های الزم به منظور انجام سفرهای نوروزی 
انجام شــده اســت، اظهار کرد: هم برای پروازهای 
ورودی و هــم برای پروازهای خروجی از ایرالین ها 
درخواست کرده ایم تقاضاهای خود را برای پروازهای 
نوروزی ارائه کنند که بسیاری از آنها تاکنون فهرست 
مورد نظر خود را ارائه کرده اند و در حال حاضر واحد 
برنامه ریزی پروازی فــرودگاه امام خمینی )ره( در 
این رابطه مشغول به فعالیت اســت.وی ادامه داد: 
به زودی لیست نهایی از طرف ایرالین های داخلی 
و خارجی اعالم و مشــخص می شود که چه تعداد 
پرواز در کدام مســیرها وجود دارد.سرپرست شهر 
فرودگاهی امــام خمینی )ره( با بیان این که هرچه 
ایرالین ها درخواســت های خود را زودتر ارائه کنند 
شرایط بهتری خواهند داشــت، خاطر نشان کرد: 
هرچه درخواســت ها دیرتر ارائه شود ظرفیت ها پر 

خواهد شد.
رستمی در مورد پیش بینی صورت گرفته از تعداد 
مســافران نوروزی نیز بیان کرد: جابه جایی مسافر 
در ایام نوروز ســال ۱۳۹۷ معادل ۵۵ هزار نفر بود 
و پیش بینی می شود که استقبال بیشتری در سال 
جاری صورت گیرد.وی در پاسخ به این که چه تعداد 
ایرالین خارجی در فرودگاه امام خمینی )ره( پرواز 
دارنــد، ادامه داد: حدود ۶۳ ایرالین در فرودگاه امام 
خمینی )ره( پرواز دارند کــه نزدیک ۱۳ مورد آن 
داخلی و مابقی خارجی هستند.سرپرســت شهر 
فرودگاهــی امام خمینــی )ره( همچنین در مورد 
هزینه دریافتی تاکسی های فرودگاه امام نیز، تصریح 
کرد: هزینه تاکسی های فرودگاه امام خمینی )ره( 
گران نمی شــود و ما هیچ برنامــه ای برای افزایش 
قیمــت خدمات فرودگاهی اعــم از حمل و نقل و 
غیره نداریم و به مسافرین نیز توصیه می کنیم که از 
تاکسی های فرودگاه که دارای شناسنامه هستند و بر 

آنها نظارت می شود استفاده کنند.
 رستمی همچنین در مورد استقرار نماینده از سوی 
ایرالین ها به صورت ۲۴ ساعته و در طول شبانه روز، 
خاطر نشــان کرد: تمامی ایرالین ها باید به صورت 
شبانه نظارت های الزم را انجام دهند و فرودگاه امام 
خمینــی )ره( در حوزه عملیاتی و نظارتی فعالیت 

خواهد کرد.

اخبار

خبر

حلم زینت علم ، و باعث سالمت است

کالمامیر

یا  و  انتقاد  اگر  که  مردم خواست  از  وزیر کشور 
توصیه هایی برای کمک به شورای اجتماعی در 
زمینه نشاط اجتماعی دارند، آنها را به دبیرخانه 

شورای اجتماعی ارایه کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، عبدالرضا رحمانی 
جلسه  چهاردهمین  و  صد  حاشیه  در  فضلی  
شورای اجتماعی کشور که صبح دیروز با موضوع 
»نشاط اجتماعی« در محل وزارت کشور برگزار 
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  شد، 

دائمی  دستورهای  در  اجتماعی  نشاط  موضوع 
برای آسیب های  است که هم  اجتماعی  شورای 
اجتماعی بعد پیشگیرانه دارد و هم بعد درمان. 
جامعه نیز به این موضوع نیاز دارد.وی ادامه داد: 
ها  کمیته  در  زیادی  بسیار  کارشناسی  مباحث 
مطرح شد. از مباحث نظری و فلسفه بحث نشاط 
که نشاط موضوعی است که به درون انسان ها باز 
می گردد و موجب ثبات آرامش و رضایتمندی 
است.  شادی  که  آن  بیرونی  های  جلوه  تا  شده 

در این جلسه پیشنهاداتی برای برنامه های کوتاه 
مدت ارایه شد که با اجرای آنها توسط دستگاه های 
اجرایی به عنوان زمینه ساز و بستر ساز مشارکت 
واقعی مردم ، می توانیم فضای نشاط را در جامعه 

افزایش دهیم.
دستگاه های  نمایندگان  کشور،  وزیر  گفته  به 
مختلف در جلسه اظهار نظر کردند و مقرر شد به 
جز این برنامه ، همه دستگاه های اجرایی برنامه 
خود  دستگاهی  برون  و  دستگاهی   درون  های 

را ارائه دهند و در شورای اجتماعی مطرح شود.
رحمانی فضلی همچنین اظهار کرد: کارگروهی به 
عنوان کارگروه نشاط اجتماعی به صورت دائم این 
موضوعات را پیگیری و گزارش ها را جمع آوری 
مردم می خواهیم  از  پایان گفت:  در  می کند.وی 
اگر انتقاد و یا توصیه هایی برای کمک به شورای 
اجتماعی در زمینه نشاط اجتماعی دارند، آنها را به 
دبیرخانه شورای اجتماعی ارایه کنند،  در خدمت 

آنها هستیم که از این نظرات استفاده کنیم 

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 84 با شماره پالک 472ص74ایران 82 با شماره موتور 01073980و 

شماره شاسی S1412284450670بنام فرزاد عموپور بازیار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001848 مورخ 97/12/4 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم 
قرباندوست  فرزند حسن  بشماره  شناسنامه  689 صادره  از املش  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب ساختمان  به 
مساحت  221/10  متر مربع پالک 836 فرعی مفروز  و مجزی  شده از 112 و 113  فرعی  از سنگ  اصلی  واقع  در بخش  29  
گیالن  خریداری از مالک  رسمی  آقای  نصرت اله  صوفی  سیاوش محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1188- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دارای شناسنامه شماره 11776  پوری  ولی  قدم  علی  آقای 
درخواست  شورا  این  70847از  کالسه  به  دادخواست  شرح 
داده که شادروان  توضیح  نموده وچنین  گواهی حصر وراثت 
زهرا ولی پور  بشناسنامه4850176097در تاریخ 1396/2/1 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-مروار محمودی  به ش ش 125 مادر متوفی 

2-علی قدم ولی پوربه ش ش 11776پدر متوفی والغیر  
اینک شورا با انجام تشریف مقدماتی درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 

به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –

مهرشاد حیدروند.

آگهی
 فقدان سند

خانم صغری موسوی شلگهیان فرمالک ششدانگ یک قطعه زمین 
استشهادیه  دوبرگ  باتسلیم  پالک54/4902بخش5گتوند  تحت 
است  اسنادرسمی212گتوندمدعی  دفترخانه  توسط  شده  گواهی 
که مالکیت ششدانگ پالک فوق به نام مالک ثبت وسندمالکیت 
دفترچه ای آن به شماره چاپی295515ب91 صادروتسلیم گردیده 
یک  دستورتبصره  لذابه  مفقودگردیده  انگاری  سهل  بعلت  که 
ماده120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجود سندمالکیت 
آگهی  انتشاراین  تواندظرف10روزازتاریخ  باشدمی  نزدخودمی 
پس  نمایدودرغیراین صورت  تسلیم  اداره  این  اعتراض خودرابه 
المثنی  سندمالکیت  واخواهی  وعدم  قانونی  مدت  شدن  ازسپری 

بنام مالک صادرخواهدشد.    شماره م.الف)16/211(
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهی وقت دادرسی
کالسه پرونده:1/97-1023وقت رسیدگی:98/2/7روزشنبه ساعت10صبح خواهان:نام ونام خانوادگی:جعفرپیکان 
که  ماهشهرنموده  مرکزی  حوزه  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  خواسته:مطالبه150/000/000.خواهان 
جهت رسیدگی به شعبه کد1ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه 
درخواست خواهان وبه تجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی 
ویایکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتا خوانده خانم نوشین چناقچی ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 
نمایدودروقت  رادریافت  دادخواست وضمائم  دوم  کامل خودنسخه  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  اختالف  حل 

مقررباالجهت رسیدگی حضوربه هم رساند. شماره م.الف)16/1029(
شورای حل اختالف کد1ماهشهر

وزیر کشور خبر داد:

تشکیل کارگروه دائمی 
»نشاط اجتماعی«
 در وزارت کشور

حق  هیچکس  که  کرد  تاکید  ناجا  فرمانده 
تصویربرداری از مامور ناجا در حین عملیات 

و توهین به او را ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین 
اشتری در دومین روز از چهاردهمین همایش 
ناجا  راهور  پلیس  مدیران  و  روسا  سراسری 
گفت: هیچکس حق ندارد به مامور ما توهین 
کند. کسی حق تصویربرداری از مامور در حال 
خدمت و توهین به او را ندارد.وی با بیان اینکه 
ما با قاطعیت از ماموران متعهدمان حمایت 
می کنیم، گفت: مامور ما جانش را می دهد 
برای حفظ امنیت و البته اگر تخلفی هم باشد 
ماموران  رفتار  بر  نظارت  برای  سامانه ۱۹۷ 
است.فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری 
از سخنانش از ادغام بانک های نیروهای مسلح 
با یکدیگر استقبال کرد و گفت: مسئله ادغام 
بانک ها کار بزرگی بود که انجام شد و خبر 
انشاهلل منجر  بود که ما شنیدیم که  خوبی 
به افزایش خدمات به کارکنان و مردم شود.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از 
سخنانش به مسئله ایمنی راه ها اشاره کرد و 
گفت: بودجه ایمنی راه ها خیلی کم است و 
بعضاً تمام آن نیز تامین نمی شود. این مسئله 
باید مورد توجه قرار بگیرد. تمام مولفه های 
کاهش حوادث دست پلیس نیست و همه 
بیان  با  کنند.اشتری  توجه  باید  دستگاه ها 
اینکه اعتماد مردم به پلیس افزایش پیدا کرده 
است، افزود: مردم قدر پلیس را می دانند. سال 
گذشته چهار موسسه نظرسنجی انجام داده 
که نشان داد اعتماد مردم به پلیس افزایش 
نظرسنجی ها  این  نتایج  نیز  امسال  داشته، 
داد  نشان  شده  انجام  ناجا  از  بیرون  در  که 
از پارسال شده  اعتماد به پلیس بیشتر  که 
که البته نمودهای آن نیز مشخص است و 
دیدید که مردم در تشییع شهدا چه حضور با 
شکوهی دارند.فرمانده نیروی انتظامی با تاکید 
بر اینکه رفتار گزینشی با مردم نداریم، گفت: 

اعمال قانون برای همه است و ما نمی گوییم 
که فالن فرد، فالن خودرو و … جریمه شود. 
با  هستند.وی  یکسان  قانون  برابر  در  همه 
بیان اینکه هر زمان که مأمور ما خودرویی 
و  اجتماعی  نظم  برای  کند  قانون  اعمال  را 
سالمت مردم این کار را انجام می دهد، گفت: 
بعضی  می گویند که پلیس از جریمه ها سود 
می برد. خیر! اینطور نیست. تمام این جریمه ها 
به خزانه دولت واریز می شود و ما هیچ نفعی 
نداریم. در واقع پول تمام کارهای خدماتی که 
ناجا انجام می دهد، به حساب دولت می رود 
و نفعی برای ما ندارد که البته درستش هم 
را  قانون  ما  اضافه کرد:  است.اشتری  همین 
اجرا می کنیم و مهم اجرای قانون است و هر 
نشود،  یا  ناراحت شود  کسی که می خواهد 
مهم نیست. اجرای قانون برای ما اهمیت دارد 
و ما هیچ تبعیضی نداریم. اگر مأمور ما نیز 
در اجرای قانون کوتاهی کند ما حتماً به آن 
رسیدگی می کنیم.اشتری با تاکید بر اینکه 
حفظ جان مردم برای ما بسیار مهم است، 
باید در جای مناسبی  گفت: مأموران حتماً 
شما  به  را  حرف  این  »من«  شوند.  مستقر 
می گویم و تاکید دارم که اگر بنا باشد تا اعمال 
قانون در محلی صورت بگیرد که اتفاقی برای 
مأمور ما بیفتد ما این را نمی پذیریم و نباید 
اینطور باشد. اگر مثالً در ۱۰۰ نقطه امکان 
کار وجود ندارد و جان و سالمت مأمور راهور 
به خطر می افتد من می گویم با آن ۱۰۰ نقطه 
کاری نداشته باشید.فرمانده ناجا تاکید کرد: 
ما با تک تک مواردی که به مأموران تعدی 
شود برخورد می کنیم. ما هیچ موردی را از 
قلم نینداختیم، چه در استان فارس چه در 
شمال، چه در نقاط دیگر. ما قاطعانه با آن 
کسی که رفتار تند و زشتی با مأمور ما داشت، 
به درستی  است  ممکن  اما  کردیم  برخورد 
اطالع رسانی نشده باشد بنابراین همین جا از 
معاونت اجتماعی ناجا می خواهم که این موارد 

را اطالع رسانی کند چرا که مردم خوشحال 
می شوند که ببینند چطور از حق پلیس دفاع 
می شود البته تعرض به مأموران پلیس بسیار 
کمتر شده است اما با توجه به توسعه فضای 
می شود. منتشر  بیشتر  آن  تصاویر  مجازی 

فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود 
به مأموران پلیس راهور گفت: مراعات مردم را 
بکنید. مردم در فشار اقتصادی هستند و ما 
نمی خواهیم رفتار پلیس باعث افزایش فشار بر 
مردم شود. اعمال قانون باید با رعایت احترام 
به مردم باشد و اگر خانواده ها نیز در خودرو 
هستند باید به آنان توجه شود. خوب است 
این را هم بدانیم که یکی از مأموران پلیس 
خودرویی را که راننده اش همراه با خانواده در 
سفر بود و مرتکب تخلف حادثه ساز شده بود، 
توقیف کرد اما با توجه به حضور خانواده به 
راننده گفت که دو راه داری یا برای خانواده ات 
آژانس بگیرم و خودرو را توقیف کنیم یا به 
نزدیکترین شهر بروی و خانواده ات را بگذاری 
چنین  ما  کنیم.  توقیف  را  خودرو  سپس 
مردم  فکر  به  اینطور  که  داریم  مامورهایی 
مأموران  اینکه  بر  تاکید  با  هستند.اشتری 
پلیس به هیچ عنوان حق کمین در جاده ها 
را ندارند، گفت: مأمور پلیس باید در جایی 
بایستد که از سوی مردم و رانندگان رؤیت 
شود. جایی نباشید که مردم شما را نبینند. 
کمین کردن کار درستی نیست و اگر باید در 
سر پیچ ها بایستید، در آن پیچی مستقر شوید 
که مردم شما را ببینند چرا که حضور پلیس 
به مردم آرامش می دهد.فرمانده ناجا اضافه 
مالک  ما  برای  جریمه  و  توقیف  آمار  کرد: 
باید قبض  اینکه بگویم در یک روز  نیست. 
تمام شود یا اینکه تا ۱۰ نفر را جریمه نکردی، 
اصاًل  و  ندارد  وجود  عنوان  هیچ  به  برنگرد 
نباید چنین کاری انجام شود. ما اتفاقاً دلمان 
می خواهد که سال آینده آمار بدهیم و بگوییم 
از تجهیزات،  با آگاه سازی مردم و استفاده 

جریمه ها نیز ۵۰ درصد کاهش یافته است. 
شهر ایده آل برای ما شهری است که در آن 
جرمی رخ ندهد.وی اضافه کرد: گاهی همه 
چیز را از چشم ما می بینند و می گویند چرا 
در فالن هفته تصادف زیاد شد. مگر اینها را 
ما تربیت کردیم و دیگر دستگاه ها مسئولیت 
همه  وظایف  به  که  امیدوارم  من  ندارند. 
دستگاه ها توجه شود.اشتری با تاکید بر اینکه 
بهترین مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است، 
گفت: مأموران پلیس بدانند اگر به این مردم 
خدمت کردند و رفتارشان سبب دلگرمی و 
امیدواری مردم به این نظام شد بهترین مبارزه 
را با آمریکا کرده اند.فرمانده ناجا اضافه کرد: 
امسال ما به معیشت کارمندان مان نیز توجه 
کرده ایم و برنامه پنج ساله ای را برایشان آغاز 
کرده ایم و ان شاءهلل خبرهای خوبی در این 
زمینه خواهیم شنید.وی در پایان به بیانیه 
اشاره  انقالب اسالمی  گام دوم رهبر معظم 
کرد و گفت: این بیانیه بسیار کارگشا بود و 
مسیر جمهوری اسالمی در آغاز دهه پنجم 
را به خوبی مشخص کرد. امیدواریم همه به 
آن توجه کنند و در ناجا نیز توجه ویژه ای به 

آن خواهد شد.
اشتری همچنین در حاشیه این همایش با 
حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش 
آیا مصوبه مجلس در خصوص اعالم پیامکی 
تخلفات رانندگی از سوی ناجا اجرا خواهد شد 
یا خیر؟ گفت: این موضوع هنوز به ما ابالغ 
نشده است اما تالش می کنیم تا با رفع موانع 
و مشکالت آن را اجرایی کنیم.وی همچنین 
با بیان اینکه با وزارتخانه های مختلف برای 
داشتیم،  جلسه  رانندگی  تصادفات  کاهش 
تصادفات  وقوع  در  انسانی  عامل  اظهارکرد: 
بسیار مؤثر بوده است اما ما امیدواریم وزارت 
راه نیز که در حوزه زیرساخت ها وظیفه اصلی 
را دارد، اقداماتی انجام دهد تا مشکالت ما حل 

شود.

فرمانده ناجا: هیچکس حق تصویربرداری از مامور پلیس را ندارد

 با مردم گزینشی رفتار نمی کنیم

 وزیر امور خارجه با توجه ضرورت پیوستن به FATF اظهار 
امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل 

مشکالت اقتصادی به لوایح مربوطه رای مثبت دهد.
ازایسنا، مهرداد الهوتی سخنگوی  نقل  به  به گزارش زمان 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  مستقلین  فراکسیون 
نشست دیروز فراکسیون مستقلین با وزیر امور خارجه گفت: 

در این جلسه در مورد دو اجالس ورشو و مونیخ بحث شد، 
ایشان عنوان کردند که تمام روزنامه های خارجی به شکست 

آمریکا اعتراف کردند.
از  یکی  را  برجام  همچنین  ظریف  آقای  کرد:  اضافه  وی 
آمریکایی  شکست  و  نظام  ساله  چهل  بزرگ  دستاوردهای 
اظهار   FATF به  پیوستن  ضرورت  توجه  با  و  دانست  ها 

امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل 
یادآور  دهد.الهوتی  مثبت  رای  آن  به  اقتصادی  مشکالت 
شد: در این جلسه نمایندگان ضمن تشکر از زحمات وزارت 
خارجه تاکید کردند معاونت اقتصادی وزارتخانه و سفرا باید 
حضور و تالش بیشتری در رایزنی های اقتصادی با کشورهای 

دنیا داشته باشند.

ظریف: مجمع تشخیص مصلحت برای حل مشکالت 
اقتصادی لوایح مربوط به FATF را تایید کند
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واکنش الریجانی به نامه نوبخت پیرامون عدم 
اجرای مصوبه افزایش حقوق ها

 رئیس مجلس شورای اسالمی درباره نامه نوبخت به وی پیرامون عدم اجرای 
مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، گفت: بیجا کردند 

حرف زدند، هرکسی حرف زد، رویش حساب نکنید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررسی الیحه استانی شدن انتخابات، حجت االسالم سید 
ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در تذکری، گفت: روز گذشته 
مجلس مصوبه ای در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 98 داشت 
و مبلغی را برای افزایش حقوق در سال 98 تصویب کرد.وی افزود: راهکاری 
که مجلس در این خصوص در نظر گرفت، به عدالت نزدیک تر است اما 
هنوز جلسه به پایان نرسیده بود، دولت اعالم کرد که اجرا نمی کنیم.در ادامه 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این تذکر، گفت: 
»هرکسی هر حرفی زد، رویش حساب نکنید؛ بیجا کردند حرف زدند؛ قانون 
الزم االجراست«. روز شنبه پس از تصویب پیشنهاد رئیس فراکسیون نمایندگان 
والیی مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان 
دولت، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس 

شورای اسالمی اعالم کرد که سازمان برنامه، این ماده را اجرا نمی کند.

عدم تائید دولت به روش افزایش حقوق کارکنان 
برای سال آینده

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه ای که 
به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، حمید پور محمدی با اشاره به مصوبه 
روز شنبه مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، 
گفت: طبق اصل 126 قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه 
و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است.وی ادامه داد: از سوی دیگر قانون 
برنامه ششم هم در ماده 28 مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه ای 
نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می دهد این یعنی تعیین 
ضریب حقوق هم به عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کالن 
هزینه های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود 
تقدیم مجلس می کند.پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، 
در کل پیشنهاد افزایش 20 درصدی هزینه های پرسنلی اعم از کارمندان و 
بازنشستگان را انجام داد اما مصوبه  مجلس )افزایش 400 هزار تومانی حقوق( 
برخالف قانون است. وی افزود: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه 
برخی نمایندگان بیان می کنند با کسی که حقوق 20 میلیونی می گیرد، حداقل 
و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است. یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون 
و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین 
این باقی ارقام دقیق نیستند. دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد. پورمحمدی اظهار داشت: 
نکته دوم اینکه، برای کسانی که حقوق پایین دریافت می کنند، مالیات صفر شد 
و برای آنها که حقوق باال می گرفتند مالیات را تا 35 درصد در بودجه پیش 
بینی کردیم؛ به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می شود. وی با بیان 
اینکه بنابر این اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر 

می گیرند چه بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود.

تدوین سند ملی اشتغال در برنامه جدید 
توسعه 

این  به  اشاره  با  کار  وزیر  کارآفرینی  توسعه  معاون 
که یکی از معیارهای مردمی بودن اقتصاد، مشارکت 
اقتصادی مردم است گفت: سند ملی اشتغال در برنامه 
بر  آن  محور  که  است  شده  تدوین  توسعه  جدید 

کارآفرینی است.
ازتسنیم، عیسی منصوری،  نقل  به  به گزارش زمان 
در  اجتماعی  تامین  و  رفاه  کار،  تعاون  وزیر  معاون 
مدیران  و  کارآفرینان  از  تکریم  و  تجلیل  همایش 
اشتغالزای کشور با اشاره به مسائل کشور و ضرورت 
توجه به کارآفرینی گفت:  در این دوره ای که کشور 
تجربه می کند باید بیش از ِگله از هم، یکدیگر را 
تقویت کنیم تا هم افزایی اتفاق بیفتد. وی گفت: اگر 
ما درمورد استقالل و هژمونی قدرت حرف میزنیم باید 
قواعد را بشناسیم و عالیم تمدن و فرهنگمان را همه 
جا ببینیم. در حوزه فرهنگ و دین ما از ابتدای انقالب  
نظام حکمرانی تعریف کردیم، در حوزه قدرت ما در 
ابتدا توانایی زیادی نداشتیم و حاال رشد کردیم  و اوج 
گرفتیم، ما برای این قدرت نظام اختصاصی خودمان 
را داریم. منصوری با بیان اینکه سوال این است که 
در حوزه اقتصاد چه نظام اختصاصی تعریف کرده 
ایم، گفت: همچنان بر سر همان نظام 60 سال پیش 
هستیم اما حاال زمان پوست اندازی  درحوزه اقتصاد 
رسیده است. وی با تاکید بر اینکه کارافرین باید ریسک 
پذیر باشد، تاکید کرد: امروز هم به عنوان مولفه اول 
تغییر نظام اقتصادی باید ببینم بحث مالکیت بخش 
خصوصی چیست ؟ معاون  توسعه کارآفرینی واشتغال 
ماهم هژمونی  قرار است  اگر  داد:  ادامه  کار  وزارت 
مختص خودمان را داشته باشیم در گام اول رفتار های 
ما رفتار های نظامی گری خواهد بود و در قسمت 
بعدی رفتاری های فرهنگی و طبیعتا در زمان بعدی 
نوبت به توسعه است. وی افزود: اگر قرار است پوست 
اندازی اتفاق بیفتد باید تحول اساسی باشد، در صورتی  
هنوز در کشور ما نحوه تبدیل دانش به اقتصاد شکل 
نگرفته است . از طرفی یکی از معیار های مردمی بودن 
اقتصاد، مشارکت اقتصادی مردم است که متأسفانه این 
نگاه وجود ندارد. منصوری گفت: در حال حاضر در 
چند حوزه  کار میکنیم تا یک نظام حکمرانی خوب در 
حوزه اقتصادی را  پایه گذاری کنیم ، امروز در حال کار 
روی آن با بخش خصوصی هستیم و سند ملی اشتغال 
در برنامه جدید توسعه تدوین شده است که محور 
آن بر کارآفرینی است. معاون وزارت تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی همچنین اظهار کرد: ما در دراز مدت می 
توانیم بهره ورتر باشیم  اما نظام تأمین مالی کشور نظام 
مناسبی نیست، امیدواریم نه قوانین کلی بلکه  روند ها 

تغییر کند و اصالح شود. 

خبرخبر

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: انتقام از مسببان 
حادثه تروریستی جاده خاش - زاهدان هنوز در 

دستور کار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریابان علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه 
جمع  در  شفاهی  تاریخ  ملی  همایش  دومین 
خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه 
از  انتقام  برای  امنیت ملی  جلسات شورای عالی 
مسببان حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان گفت: 
این موضوع هنوز در دستور کار است. وی افزود: 
مرزهای  امنیت  که  است  متعهد  پاکستان  دولت 
ضدانقالب  ورود  از  جلوگیری  در  را  خودش 
تضمین کند و ما هم حتماً و بدون شک آنچه را که 
برای صیانت از مرز با پاکستان و حفظ امنیت مرزها 
الزم است به کار می گیریم. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون 
اف ای تی اف«  لوایح  تصویب  عدم  یا  »تصویب 
گفت: این موضوع اتفاق جدیدی نیست که نسبت 
به یک پدیده ضدملی، عناصری در داخل، مدافع یا 
مروج آن باشند و ما طی 40 سال گذشته انقالب 

این وضعیت را داشتیم. شمخانی افزود: ما نهادهای 
قانونی روشنی در کشور داریم. در مباحث امنیتی 
مصلحتی  مباحث  در  ملی،  امنیت  عالی  شورای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مباحث قانونی 
مجلس شورای اسالمی و در مباحث اداره کشور 
عمل  خودشان  وظایف  به  هرکدام  مجریه  قوه 

می کنند. امیدواریم در این کشاکش که آژانس بین 
المللی انرژی اتمی برای چهاردهمین بار اعالم کرد 
داده،  انجام  را  خود  تعهدات  اسالمی  جمهوری 
ان شااهلل  و  برگردانیم  را  ایران  ملت  حق  بتوانیم 
این موضوع محقق خواهد شد. دریابان شمخانی 
همچنین در خصوص حضور مستشاری جمهوری 

در  ایران  در سوریه گفت: حضور  ایران  اسالمی 
سوریه مبتنی بر درخواست دولت سوریه است. 40 
سال است که نبرد جبهه ثبات خواهان و ثبات سازان 
با جبهه بی ثبات سازان وبی ثبات خواهان وجود دارد. 
امروز کفه ترازو مشخص می کند که بی ثبات سازان 
هیچ عایدی جز شکست نداشتند و این موضوع در 
پهنه منطقه نفت خیز ما کاماًل مشخص است. وی 
افزود: جمهوری اسالمی ایران در محور ثبات سازی 
به دعوت دولت سوریه و در جهت کمک به مردم 
سوریه به این کشور رفته و آنجا مستقر است و تا 
زمانی که دولت سوریه بخواهد این حضور ادامه 
وِلِزها« و سفرهای  »ِجلِز  این  پیدا خواهد کرد و 
بی فایده و حرف های بی عمل نتانیاهو تأثیری در 
عالی  شورای  دبیر  داشت.  نخواهد  موضوع  این 
امنیت ملی در پایان پیرامون قدرت موشکی ایران 
گفت: ما در ارتباط با برد، قدرت تخریب، دقت 
توانمندسازی  محور   4 که  سریع  آماده سازی  و 
موشکی ماست با هیچکس مشاوره نمی کنیم و از 
هیچکس اجازه نمی گیریم و نیازهای دفاعی ما به 

ما دیکته می کند که چه کار کنیم.

شمخانی: انتقام از عوامل حادثه تروریستی خاش در دستور کار است

 برای توانمندسازی موشکی از هیچ کس اجازه نمی گیریم

فراخوان
واگذاری فعالیت خانه امن ،راه نوین وندای مهربه بخش غیردولتی

اداره کل بهزیستی استان البرز درنظردارد در راستای تحقق اصل 44قانون اساسی 
نسبت به واگذاری فعالیتهای مربوط به حمایت اززنان تحت خشونت خانگی)ایجاد 
مرکز خانه امن( حمایتهای روانی – اجتماعی دختران وخانواده روزانه وغیراقامتی 
)ایجاد مرکز ندای مهر(حمایت وتوانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی )ایجاد مرکزراه نوین(

اقدام نماید.
متقاضیان درصورت داشتن حداقل دوسال سابقه فعالیت مثبت درحوزه مسائل اجتماعی جهت 
کل  اداره  اجتماعی  دیدگان  دفترامورآسیب  نیازبه  مورد  مراحل  وطی  تکمیلی  اطالعات  دریافت 

بهزیستی استان البرز واقع درمیدان طالقانی – پشت اداره اگاهی مراجعه نماید.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید به رنگ زغالی متالیک مدل 81 با شماره پالک 
پالک  شماره  S1412281848018با  شاسی  شماره  377133و  شماره  با   42 ایران  624ب91 

624ب91ایران 62 به مالکیت سید رحیم قادری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
نکا 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل 1387 به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی ایران 72-235م85 و 
شماره موتور 2692980 به شماره شاسی S1412287563966 به نام علی تیر تبار زوارده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

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 139760318008004574 –  1397/11/25 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 صفورا  محمدیان  گورجی  فرزند  علی  
مرتضی  بشماره  شناسنامه  1184  صادره از  املش  در ششدانگ یک  قطعه  زمین  به مساحت  
7/96  متر مربع  به شماره  پالک  345  فرعی  مجزی  از یک  فرعی  از 74  اصلی  واقع  در 
چورباغ  بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک  رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1169- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

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 139760318008004583 –  1397/11/25 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 محمد حسنی  عروس  محله  
فرزند  مصطفی  بشماره  شناسنامه  341  صادره  از رودسر  در ششدانگ  عرصه  یک قطعه  زمین  
مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت  209/44  متر مربع  به شماره  پالک  546  فرعی  قسمتی  
از قطعه  30  تفکیکی  از 70  اصلی  واقع  در دریاوارسر بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک 
رسمی  ) اداره  اموال  وامالک ( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود 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.
1167- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001821 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم ماریا اقتداری فرزند  تیمور بشماره 
شناسنامه 2369 صادره از رشت  در سه  دانگ  مشاع از شش دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل 
بر  یک باب  ساختمان  به مساحت 260/93 متر مربع پالک 6877 فرعی  مفروز  و مجزی  شده  
از پالک 123 فرعی  از سنگ 25 اصلی  واقع  در بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  
آقای  صفر علی  صفرپور املشی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود 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.
1189- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001825 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم  اسوده بیجارپسی  فرزند  
عباداله بشماره  شناسنامه  6148  صادره  از املش  در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر یکباب  
ساختمان  به مساحت  283/81  متر مربع  پالک 6873 فرعی  مفروز  و مجزی  شده از قطعه 
93  تفکیکی  از سنگ  25  اصلی  واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  
مستضعفان  انقالب  اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1193- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

سخنگوی وزارت امور خارجه از ناکامی امارات 
در سوء استفاده از میزبانی نشست وزیران امور 
خارجه سازمان همکاری اسالمی در ابوظبی علیه 

ایران خبر داد.
قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح اتفاقات 
نشست پایانی وزرای خارجه سازمان همکاری 
ابوظبی، گفت: در نشست  در   )OIC( اسالمی 
به  که  سازمان  عضو  کشورهای  وزرای  پایانی 
می شود،  تصویب  و  بررسی  اسناد  معمول  طور 
تحت  متنی  ارائه  با  امارات  خارجه  امور  وزیر 
عنوان »بیانیه ابوظبی« قصد داشت بدون کسب 
حاضر،  هیأت های  سایر  دیدگاه های  و  نظرات 
این متن را به عنوان بیانیه نهایی نشست معرفی 
و به تصویب برساند که این نحوه اداره جلسه 
بالفاصله مورد اعتراض هیأت اعزامی از تهران 
و همچنین پاکستان قرار گرفت.قاسمی افزود: با 
اعتراض هیأت کشورمان و برخی دیگر  وجود 
سو  با  امارات  خارجه  امور  وزیر  هیأت ها،  از 
اقدامی خالف  در  و  میزبانی  شرایط  از  استفاده 

به  توجهی  بی  با  شده،  شناخته  موازین  تمامی 
اعتراض های به عمل آمده قصد داشت امیال خود 
را به این نشست تحمیل کند و به زعم خود این 
متن را تصویب و نهایی اعالم کرد. به دنبال این 
اقدام طرف اماراتی، و بویژه با توجه به اینکه در 
متن ارائه شده توسط هیأت اماراتی، ادعای واهی 
این کشور در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب 
کوچک و تنب بزرگ آورده شده بود با اعتراض 
شدید و به هنگام هیأت ایرانی و متعاقب آن ترک 
ایران  اسالمی  جمهوری  هیأت  اعضای  جلسه 
متشنج  موجب  موضوع  همین  که  شد  مواجه 
شدن این نشست، پایان جلسه و خروج تدریجی 
دیگر هیأت ها و در نتیجه ناکامی امارات در تحقق 
هدف از پیش تعیین شده و خواسته نامشروعش 
اینکه  با اشاره به  شد.سخنگوی وزارت خارجه 
»هیأت کشورمان با طرح اعتراضات خود، متن 
پیشنهادی امارات بعنوان بیانیه پایانی را بی اعتبار 
دانسته است« گفت: این اتفاقات پیش از مراسم 
اختتامیه نشست رخ داد و همین موضوع باعث 
معمول  روال  به  اختتامیه  مراسم  برگزاری  عدم 

نظر  از  شد.  بین المللی  نشست های  اینگونه 
جمهوری اسالمی ایران بیانیه ارائه شده در روز 
اماراتی فاقد  پایانی این نشست از سوی هیأت 
اعتبار حقوقی و غیرقابل استناد است و همانگونه 
که گفته شد وزیر امور خارجه امارات در اقدامی 
ناپخته و غیر حرفه ای و کاماًل بدوی، قصد تحمیل 
را داشت که  به نشست  بیانیه خود ساخته  این 
کرد:  تاکید  دیگر  بار  ماند.قاسمی  ناکام  آن  در 

ابوموسی،  ایرانی  جزایر  بر  ایران  حاکمیت  حق 
تنب کوچک و تنب بزرگ موضوعی است که 
هیچ شک و تردیدی در مورد آن وجود ندارد و 
اینگونه تالش ها و اقدامات نسنجیده و بی نتیجه، 
تأثیری بر حق حاکمیت کشورمان بر آنها نداشته 
و نخواهد داشت و جمهوری اسالمی ایران هرگز 
ذره ای از حق حاکمیت تاریخی و قطعی خود بر 

این جزایر عقب نشینی نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

امارات در سوءاستفاده از نشست وزیران خارجه در ابوظبی ناکام ماند
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بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری در کرمان منعقد شد؛

 ایجاد تاسیسات فاضالب شهری به 
روش بیع متقابل

 قرارداد سرمایه گذاری پروژه تاسیسات فاضالب 
به روش  تومان  میلیارد  مبلغ 1396  با  شهر کرمان 
بیع متقابل با سرمایه گذار منعقد شد. محمد طاهری 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
فاضالب استان کرمان با بیان این مطلب که  قرارداد 
سرمایه گذاری ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کرمان 
به روش بیع متقابل منعقد شده است، به تاریخچه 
قرارداد سرمایه گذاری در این زمینه اشاره کرد. وی 
گفت: برای نخستین بار در سال 94، پس از اخذ 
مجوز از آبفا کشور، آگهی فراخوان شناسایی سرمایه 
گذار در روزنامه ها درج شد و پس از اعالم فرآیند 
انتخاب سرمایه گذار و مشخص شدن برنده مزایده, 
علیرغم تشکیل جلسات متعدد با شرکت برنده مزایده 
و شرکت تامین کننده مالی پروژه، برنده مزایده موفق 
و  نشد  مشارکت سرمایه گذاری  تشکیل گروه  به 

قرارداری با این شرکت مبادله نگردید.
طاهری افزود: در ادامه، جلسه ی مذاکره قراردادی،  با 
برنده دوم مزایده در محل شرکت مهندسی آبفا کشور 
تشکیل و پس از تهیه اسناد قرارداد و توافق با سرمایه 
گذار، قرارداد مربوطه ابالغ شد که به دلیل عدم انجام 
تعهدات در دوره پیشبرد توسط سرمایه گذار ، قراداد 
مذکور نیز فسخ گردید. مدیرعامل شرکت آبفا استان 
کرمان در ادامه بیان داشت: در تیرماه سال جاری مجوز 
برگزاری مجدد فرایند انتخاب سرمایه گذار از شرکت 
مهندسی آبفا کشور اخذ و آگهی فراخوان شناسایی 
سرمایه گذار در روزنامه های سراسری و محلی درج 
و متعاقب آن مراحل فرآیند مذکور از قبیل دریافت 
و تحویل اسناد ارزیابی کیفی به متقاضیان، بازگشایی 
پاکات ، انجام ارزیابی کیفی شرکت کنندگان، انجام 
ارزیابی توان مالی و... صورت پذیرفت و در نهایت 
رهبری  به   BMM گذار  سرمایه  مشارکت  گروه 
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان )تحت هلدینگ میدکو( 
به عنوان برنده مزایده مشخص و مجوز انعقاد قرارداد 
با آن از شرکت مهندسی آبفا کشور دریافت و در 
بهمن ماه سال جاری ابالغ شد. طاهری در این زمینه 
یکي  ریالي  و  لحاظ حجمي  به  پروژه  این  گفت: 
از پروژه هاي بسیار مهم در سطح استان و کشور 
است که با عملیاتی شدن آن در شهر کرمان 1450 
کیلومتر شبکه جمع آوری ،12 کیلومتر خط انتقال 
فاضالب ،سه مدول تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت 
کل 90 هزار مترمکعب در شبانه روز و 135000 
فقره انشعاب فاضالب ظرف مدت 5 سال اجرا می 
شود.       وي افزود: به ازاي سرمایه گذاري 1396 
میلیارد تومانی  شرکت فوالد بوتیای ایرانیان در اجراي 
این پروژه 750 میلیون مترمکعب ، پساب فاضالب 
تصفیه شده در یک بازه زماني 28 ساله در اختیار این 

شرکت قرار خواهد گرفت. 
اشاره  ادامه ضمن  در  کرمان  استان  آبفا  مدیرعامل 
کوتاهی به زمینه فعالیت شرکت میدکو گفت: شرکت 
طرح   35 و  تابعه  شرکت   16 مجموع  در  میدکو 
دردست اجرا دارد و درحال حاضر 10800 نفر در 
طرح ها و کارخانجات میدکو به صورت استخدامی 

یا پیمانکاری مشغول فعالیت می باشند.

خبر

توصیه و هشدارهاي پلیسي برای روزهای  پایانی سال
هنگام خرید در مراکز فروش 

1.از کارت هاي اعتباري و عابر بانک براي خرید استفاده نموده و از قرار دادن رمز 
در کنار آن خودداری نمائید.

2. در فروشگاه هایي که امکان پرداخت الکترونیکي وجود دارد، از دادن اطالعات 
کارت خود به فروشنده خودداري و شخصاً رمز عبور و مبلغ پرداختي را وارد 

نمایید .
3. بیشتر از نیاز روزانه وجه نقد به همراه نداشته باشید .

4. از به همراه داشتن طال و جواهر و اشیاء غیر ضرور گرانقیمت پرهیز شود.
5. کیف تان را نزدیک به بدن تان و یا در دستي که آزاد است نگه دارید.

6.در هنگام استفاده از تلفن، کیفتان را نزدیک بدنتان یا در دستي که آزاد است 
نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که با امنیت کامل و محکم آن را نگه داشته اید

7.اگر کیفتان قاپیده شد آن را رها کنید تا مورد حمله قرار نگیرید ویا به دنبال 
کیف کشیده نشوید.

8.در اماکن پرتردد مراقب تماس بدني افراد ناشناس با خود باشید.
9.در مراکز خرید با ازدحام جمعیت مراقب کیف دستي و اشیاء همراه خود باشید.
10.حتي االمکان از وسایط نقلیه عمومی استفاده شود و در صورت استفاده از 

خودروی شخصی آن را در پارکینگ عمومی پارک نمائید.
11.در صورت عدم دسترسی به پارکینگ،خودرو خود را در محل هاي قابل دید 
و جاهاي مطمئن پارک نموده و از تجهیزات ایمني و تأخیري همانند قفل پدال 

و فرمان استفاده نمائید .
12.از قرار دادن مدارک و اشیاء قیمتي در داخل خودرو خودداري شود .
13.هنگام ترک اتومبیل دقت کنید که درها و شیشه ها کامالً بسته باشد .

14.با اطمینان از اینکه فرزند خردسال شما در خودرو نشسته اتومبیل را رها 
نکنید .

15.جدا کردن پانل و همراه بردن آن یکي از راههایي است که موجب مي شود 
سارقین کمتر به سراغ ضبط هاي بدون پانل و یا اصطالحا خالي بروند

16.هنگام ترک اتومبیل از به جاي گذاشتن  سند، کارت و سایر اوراق شناسایي و 
اموال با ارزش در داخل آن خودداري نمایید . 

17.در مجموع سعی شود زمان خرید مدیریت گردد تا در مواقع ازدحام و شلوغی 
بازار و معابر اقدام به خرید ننمائید.

18.از قبول نوشیدني و مواد غذایي از افراد ناشناس خودداري نمایید .
19. مراقب افرادي که تحت عنوان مامور قصد کنترل چک پول و اشیاء خریداري 

شده شما را دارند باشید.
در ایام قبل از مسافرت :

1.مجهز نمودن منزل به سیتم هاي امنیتي هشدار دهنده در زمان سرقت . 
2.همسایه باني ) سپردن منزل به افراد مطمئن و امین در محل ( .

3.از بستگان و آشنایان قابل اعتماد بخواهید که بصورت مستمر از منزل شما 
سرکشي نمایند . )همسایه سپاری(

4.طال، جواهرات و وجوهات نقد خود را به صندوق امانات بانک ها بسپارید و از 
همراه بردن زیورآالت، اشیاء قیمتي و اسناد و مدارک غیر ضرور خودداري نمایند 
.)الزم به ذکر است درخصوص صندوق امانات بانک ها ظرفیت های خوب و 

مناسبی ایجاد نموده اند.(
5.استفاده از تایمر جهت روشنایي منازل در شب .

6.از دادن کلید به افراد غیر مطمئن،شرکت هاي و کارگراني که جهت تعمیر 
مراجعه مي کنند خودداري کنید.

7.نصب حفاظ بر روي نورگیر و پنجره ها باالخص در طبقات همکف و مسیر 
لوله هاي گاز و استفاده از قفل هاي محکم و استاندارد براي درب منازل .

8.اگر در یک مجتمع چند واحدي زندگي مي کنند به نحوي برنامه ریزي کنید که 
کل ساختمان دفعتاً خالي از سکنه نباشد . 

9.در مجتمع هاي مسکوني در زمان بکارگیري از نیروهاي خدماتي ) مستخدم( در 
انتخاب افراد دقت و تحقیق شود و از شرکت هاي معتبر نیرو در خواست شود .

10.بکارگیری نگهبان محله تحت نظارت نیروی انتظامی در مجتمع های مسکونی 
برای ممانعت از ورود مجرمین به داخل ساختمان و پیشگیری از سرقت 

11.اتومبیل خود را به لوازم ایمني نظیر دزد گیر، سویچ مخفي، قفل فرمان، قفل 
پدال، قفل سوئیچي و سایر وسایل تاخیري و بازدارنده مجهز نمایید .

هشدار

وحیدی فر-اهواز:همایش بازنگری استراتژی های 
گروه فوالدخوزستان با شعار مدیریت بهای تمام 
شده، تولید ایمن و سبز و با هدف تحول در زنجیره 

ارزش گروه فوالد خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، این همایش روز دوشنبه 
با حضور محمدکشانی مدیرعامل،  بهمن ماه   29
اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران و روسای 
سالن  در  تابعه  شرکت های  و  خوزستان  فوالد 

همایش هتل مارینا پارک جزیره کیش انجام شد.
در آغاز همایش، مهران عباس زاده مدیر استراتژی 
و تعالی سازمانی، با خوش آمدگویی به حاضران 
در همایش، برنامه و اهداف نشست هم  اندیشی 
برنامه استراتژیک را تشریح نمود و  بازنگری  و 
گفت: پروژه های پایداری جزو پروژه های کلیدی 
هستند که در برنامه های سال 97 بوده و در حوزه 
برنامه های توسعه در سال 98 نیز در نظر گرفته شده 

است.
عباس زاده درباره مدیریت اثربخش فناوری اظهار 
به شعار  با عمل  داشت: شرکت فوالدخوزستان 
مدیریت بهای تمام شده - تولید ایمن و سبز به 
امر  این  تحقق  و  شد  وارد  سبز،  صنعت  جرگه 
همکاری تمامی سطوح سازمان را طلب می کند، 

زیرا تنها به یک بخش مربوط نمی شود.
وی درباره یکپارچه سازی زیرساخت ها و ارتباطات 
فوالد  گروه  اطالعات  تمامی  داشت:  اذعان 
خوزستان در مرکز اطالعات و داده ها به  صورت 
متمرکز وجود دارد. شاید بتوان گفت این الگو برای 
اولین بار بصورت یکپارچه مدیریت می شود که از 
اطالعاتی شرکت  قوت حوزه سرمایه های  نقاط 

است.
محمد کشانی مدیرعامل فوالد خوزستان در سخنان 
خود در این مراسم گفت: شرکت فوالد خوزستان 

با حرکت به سمت توسعه پایدار، یک سوم ظرفیت 
خود را در تولید پوشش داده است.

فوالد  شرکت های  سهام  تملک  به  اشاره  با  وی 
شادگان، صنعتی و معدنی توسعه ملی و فوالد ریل 
گفت: طرح های توسعه  ای شرکت فوالد خوزستان 
باید در راستای تولید و تامین نیاز آهن اسفنجی، 
افزایش  جهت  به  و  مواد  جابجایی  و  کنسانتره 
ارزش افزوده و افزایش سود از محل درآمد سایر 
توانایی های  به  اشاره  با  کشانی  باشد.  شرکت ها 
مالی و تجربه نیروی انسانی فوالد خوزستان اظهار 
تکمیل  راستای  در  بنگاه  استراتژی رشد  داشت: 
شرکت  اساسی  اهداف  از  یکی  ارزش،  زنجیره 
باید در  فوالد خوزستان است که گروه فوالدی 
خارج از محدوده نیز فعالیت کنند. وی با تاکید بر 
حفظ تولید پایدار 3 میلیون و 800 هزارتن، افزود: 
در استراتژی ترسیم شده برای فوالد خوزستان در 
سال 98، تولید پایدار بر مبنای کیفیت و نوع سبد 
محصول برنامه ریزی شده  است و بر اساس بازار 
به سمت تولید محصوالت خاص پیش خواهیم 
رفت.  کشانی با اشاره به تولید باالی اسلب در آینده 
تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار 

تن اسلب تولید شده است و در طرح توسعه نیز 
یک میلیون و دویست هزار تن پیش بینی کرده ایم. 
مصرف کننده اسلب فوالد خوزستان عمدتاً شرکت 
فوالد اکسین است و تنها تولید ورق مالک نیست 
و باید برای دستیابی به محصوالت دیگر نیز تالش 
کنیم؛ سرآمد شدن را در عمل نشان می دهیم و 
باید در همه ی صنایع مرتبط با تولید فوالد با کیفیت 
و قدرت وارد شویم. کشانی درباره نقش معاونین 
فوالدخوزستان  در سامان دهی و حاکمیت گروه 
اذعان داشت: برای تحقق اهداف شرکت نیاز است 
معاونین سیاست های هماهنگ و همسو در حوزه 
اهرمی،  و  استراتژیک  اقالم  تامین  انسانی،  منابع 
حوزه فروش محصوالت و خدمات شرکت های 
گروه، توسعه و اجرای پروژه ها، سیاست های مالی 
و نقدینگی، همسویی بهره برداری در زنجیره تولید 
و پشتیبانی های فنی و مهندسی توجه ویژه ای داشته 
باشند. وی با اشاره به صیانت از محیط زیست و 
تحول در اجرای پروژه های زیست محیطی و تبدیل 
شدن به صنعت سبز بیان داشت: اگر مباحث محیط 
زیست به صورت جدی پیگیری نشود، موفقیتی 
نخواهیم داشت. همچنین اگر به  مقدار 50 درصد 

هزینه های ساالنه زیست محیطی پرداخت شده 
برای پروژه تعریف شود، به صنعت سبز دست 
مباحث  از  یکی  زیست  محیط  یافت.  خواهیم 
بیان  با  وی  می باشد.  سال 98  بودجه  در  اصلی 
بازنگری ساختار سازمانی متناسب با فرآیندها و 
سیستم های مکانیزه جدید گفت: بعضی از بخش ها 
به فعالیت خود برای پیشگیری از توقف تولید ادامه 
می دهند، اما برخی از نیروها شناخت کافی بر انجام 
فرآیند کاری که انجام می دهند نداشته و نیاز به 
اطالع رسانی دارند. تا پایان سال جاری بازنگری 
فرآیندها انجام و از سال آینده ممیزی شرکت بر 
اساس فرایندهای جدید صورت می پذیرد. کشانی 
با اشاره به ارائه برنامه منسجم و هماهنگ جذب 
استعدادها و نیروی کارشناسی نخبه و ارائه برنامه 
با هدف جانشین  توانمندسازی سطوح مختلف 
پروری اثربخش اظهار داشت: در الیه های سازمانی 
نیروهایی وجود دارند که باید آنان را کشف نمود. 
آزمون ها، نمرات و گزینش نیروها باید به سویی 
برود که منجر به کشف استعدادها برای جایگاه های 
مورد نیاز باشد زیرا جذب نیرو، از محل نیروهای 
سازمان خواهد بود. مدیرعامل فوالدخوزستان در 
پایان سخنان خود ضمن تشکر از تمامی کسانی که 
در این شرایط تحریم و سخت توانسته اند فوالد 
خوزستان را به جایگاه خود برسانند خاطر نشان 
کرد: به نوبه ی خود از جانب اعضای هیات مدیره، 
از تک تک کارکنان و سهامداران تشکر می نمایم و 
تشکر ویژه ای نیز از اعضای هیات مدیره دارم، زیرا 
با هماهنگی و یک دست بودن هیات مدیره منجر به 
ارتقاء جایگاه شرکت خواهیم شد. ریسک پذیری 
و  شرکت  پیشبرد  برای  کنونی  مدیره  هیات  که 
می دهد،  انجام  سرآمدی  تندیس  به  دست یابی 

بی نظیر است.

دستیابی به تحول در زنجیره ارزش گروه فوالد خوزستان

معرفی ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن  در نمایشگاه »اوراسیا 2۰1۹« ترکیه

منکویی- رشت: در راستای توسعه فعالیت 
های برون مرزی حوزه سالمت، ظرفیت ها و 
پتانسیل های دانشگاه علوم پزشکی گیالن در 
حوزه سالمت، در نمایشگاه »اوراسیا 2019« 

ترکیه معرفی شد.
در راستای توسعه فعالیت های برون مرزی 
حوزه سالمت، برنامه های مشترک آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با 
»اوراسیا  نمایشگاه  دانشگاه های حاضر در 
2019« که در حال حاضر در کشور ترکیه برپا 
شده است، به اجرا در آمد و طی آن ظرفیت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  های  پتانسیل  و  ها 

گیالن،  معرفی شد. 
دو  کنار  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به  ایران  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهداشت  وزارت  نمایندگان  تنها  عنوان 

ایران، ضمن شرکت در  جمهوری اسالمی 
این رویداد مهم علمی در منطقه، موفق به 
معرفی ظرفیت های دانشگاه در حیطه  های 
آموزشی، پژوهشی و درمانی شد.  مذاکره با 
بیش از 20 دانشگاه  علوم پزشکی شرکت 
کننده در نمایشگاه و عقد چندین تفاهم نامه 
با محوریت ایجاد همکاری های بین المللی  
در زمینه های آموزشی، پژوهشی و توریسم 

سالمت، از دیگر دستاوردهای این سفر بود.
گفتنی است؛ اجالس شخصیت های علمی 
آسیا و اروپا )اوراسیا( با حضور نمایندگان 
از  عالی  آموزش  موسسه  و  دانشگاه   350
52 کشور جهان، در استانبول ترکیه برگزار 
شد. در این راستا، از کشور ایران، تعداد 14 
دانشگاهی  علمی  رویداد  این  در  دانشگاه، 

جهان شرکت کردند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان تاکید کرد:

رابطین بازرسی پشتوانه های قوی مخابرات استان

سلیمانی- گلستان؛ شهمرادی در نشستی 
استان  مخابرات سطح  بازرسی   رابطین  با 
حضرت  باسعادت  والدت  تبریک  ضمن 
:بازرسی  کرد  بیان  )س(   زهرا  فاطمه 
مخابرات همیشه جزء بازرسی های پیشتاز 
بوده ونوع آوری های مختلفی در زمینه های 

کاری داشته است.
بازرسی  رابطین  انتصاب  وی گفت: بحث 
بار در سطح  اولین  برای  بوده که  ابتکاری 
کشور در استان گلستان وبا پیشنهاد مهندس 
و  شد  مطرح  بارزسی  اداره  رئیس  ضابط 
گردیده  دیگر  استانهای  الگوبرداری  باعث 
حوزه  که  هایی  ارزیابی  شهمرادی  است. 
بازرسی از شهرستانها انجام می دهد را یکی 
از ابتکارات موثر وعلمی دانست و گفت: 
نمی  فعلی  ومسائل  مشکالت  رفع  جهت 

شود از روشها وراهکارهای سنتی و قدیمی 
استفاده کردبایددر این زمینه ها  از راه حل 

های نوین وعلمی بهره برد.
وی بحث انتخاب رابطین برتر را یکی دیگر 
از اقدامات موثر بازرسی عنوان کرد و ضمن 
تشکر اظهار داشت: ارزیابی هایی که اخیرا 
در این حوزه صورت گرفته نشان دهنده این 
است که یک رویکرد بسیار خوب در این 

حوزه انجام شده است.
عنوان  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
فنی  توان  لحاظ   به  بازرسی  کرد:حوزه 
دارای  و  شده  وتقویت  تجهیز  وتخصصی 

کارکنانی با مهارت های مختلف می باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رابطین بازرسی 
پشتوانه های بسیار قوی برای مخابرات می 

باشند.

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو 405 مدل 87 با شماره شهربانی 813ه92 ایران 21 با 
شماره موتور 12487200005و شماره شاسی NAAM01CA99E387772بنام یوسف دشتی 

ارزنه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
کارت ماشین و بیمه نامه خودرو سواری سیستم پژو GLX 405 مدل 94 رنگ خاکستری 
–متالیک ش موتورk 0764563 124 به شماره شاسی  MAAN 01 CE 6 FH  به شماره 
پالک 31 – 966 د 27 بنام حمید رضا آزادی فرزند حسن  به کد ملی 4072485829 مفقود و 

لرستان – خرم آباد .از درجه اعتبار ساقط است 

متن آگهی 
خواهان : خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی 4072322474 ساکن خرم آباد خیابان 
شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 10 کد پستی 6813973434 تلفن 09122140218 خواندگان 
:1-خانم پریناز وجدانی ساتلمیش فرزند حمزه  علی به شماره ملی 2972304470 ساکن خرم 
آباد جاده کمربندی خرم آباد بعد از پادگان تیپ 57 آخرین گاراژ گاراژ یداللهی پور کد پستی 

6813983494 تلفن 09354137060 
2-آقای حجت خدنگان فرزند اصغر به شماره ملی 2971851370 ساکن خرم آباد جاده کمربندی 
خرم آباد بعد از پادگان تیپ 57 آخرین گاراژ گاراژ یداللهی پور کد پستی 6813983494 تلفن 

 09146176300
خواسته : صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/026/000/000 ریال به 
لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی شماره 23984 مورخه 1397/12/6 تنظیمی 
دفتر اسناد رسمی شماره 39 شهرستان خرم آباد به میزان 190روز و پرداخت سایر خسارات قانونی 
و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل 

و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری . 
گردشکار :خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به طرفین برای حضور 
در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس از بررسی و مالحظه موارد و 

مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر رای صادر و انشاء گردید. 
رای داوری : در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به موجب درخواست 
صدور رای مورخ 1397/11/23 به طرفیت خواندگان : خانم پریناز وجدانی ساتلمیش فرزند حمزه 
علی به شماره ملی 2972304470 و آقای حجت خدنگان فرزند اصغر به شماره ملی 2971851370 
به خواسته صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/026/000/000 ریال به 
لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی شماره 23984 مورخه 1397/2/6 تنظیمی دفتر 
اسناد رسمی شماره 39 شهرستان خرم آباد و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور 
مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا 
اجرای قطعی رای داوری به شرح درخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده 454 ق آ 
د م و با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند رسمی مذکور 
و هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی در بند 11 قرارداد از طریق 
درج در روزنامه کثیر االنتشار زمان مورخ 1397/11/23 و اینکه خوانده علیرغم اطالع و استحضار 
طبق قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است به همین خاطر تخلف وی 
از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده و مطابق بند 2 قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز 
آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند بنابراین مستند به ماده 201 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم 
حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی ما بین به خواسته خواهان به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد و از آنجا توافق که گردیده است به ازای 
هر روز تاخیر در انجام تعهد در بند 5 قرارداد روزانه مبلغی به میزان 3 درصد اصل بدهی مندرج در 
بند 1 قرارداد به قرار هر روز 5/400/000 ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن و ضامن در 
انجام تعهدات به میزان 190 روز اعالمی خواهان رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 1/026/000/000 ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در صورت اخذ وکیل و حق الزحمه داوری به مبلغ 30/000/000 ریال برابر تراضی در بند 
10 قرارداد فوق الذکر و سایر هزینه ها تا اجرای قطعی رای داور برابر با تعرفه های قانونی صادر می 

گردد رای داوری با عنایت به توافق و تراضی در بند 10 قرارداد قطعی است . 
داور قرارداد - ناصر مرادی 

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

 برابر رای  شماره 9760318020003092 -97/10/25 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 صادق  امیدی  قاسم آبادی  فرزند  حسین  
بشماره  شناسنامه  صادره  از رودسر  و کد ملی 2690621746 بصورت  ششدانگ  یک  باب 
خانه و محوطه به مساحت  492 متر مربع  پالک 1173 فرعی  153 اصلی  مفروز  و مجزی  شده 
از قطعه 1279 از اصلی مذکور  واقع  در واجارگاه  بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی 
بنیاد علوی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  
روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1173- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

دادنامه
شماره دادنامه 707  -تاریخ صدور: 97/7/10 شماره پرونده:97-649-6ش 

مرجع رسیدگی: شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف –بنشانی خوی – جنب پادگان 
شهید شرفخانلو 

خواهان:   بهروز فرج الهی با وکالت محمد دادگر آدرس-خوی خیابان طالقانی جنب بانک 
سپه – ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی / خوانده:   1- رضا زارع   2- عبداله راهدار  ادرس: 
هردو –خوی – پشت توانبخش مادر –کوچه البرز 4 منزل شخصی عبداله راهدار /ادرس:مجهول 

المکان/ موضوع: مطالبه
رای شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی  :  آقای  بهروز فرج الهی با وکالت محمد دادگر  
بطرفیت   1- رضا زارع   2- عبداله راهدار  بخواسته مطالبه وجه به مبلغ-/32/800/000 ریال 
بابت   چک بشماره 227491 بعهده بانک   تجارت شعبه  مرودشت با احتساب کلیه خسارات 
دادرسی توجه به  محتویات پرو.نده و نظر به اینکه الشه چک در ید خواهان دال بر بقای  دین 
و اشتغال ذمه خوانده می باشد  و خوانده  علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  نشده 
دلیل و مدرکی دال بر پرداخت دین و عدم مشمول ذمه اش ارائه نکرده است لذا دادگاه خواسته 
خواهان را محمول برصحت تشخیص به استناد مواد 310 -249-313  قانون تجارت  و مواد-

198-522 519 قانون ایین دادرسی  مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ-/32/800/000ریال بابت 
اصل خواسته  و مبلغ -/470/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل و خسارات 
تاخیرتادیه از سرسید چک    تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم 
می نماید :رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد 
پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی  در دادگاه  محترم عمومی  و 
حقوقی شهرستان  خوی میباشدبه دلیل استرداد دادخواست نسبت به خوانده ردیف دوم اقای 
عبداله راهدار  نسبت به خوانده ردیف دوم از طرف وکیل خواهان   نسبت به خوانده ردیف دوم 

قرارداد دعوی صادر میگردد 
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001832 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای مختار طالبی فرزند مرحوم کاظم  
بشماره  شناسنامه  5018 صادره  از املش  در ششدانگ  یکباب  مغازه  به مساحت  12/80 متر 
مربع پالک 6879 فرعی مفروز  و مجزی  شده از پالک 2176 فرعی  از سنگ 25 اصلی  واقع  
در بخش 29 گیالن از مالکیت رسمی  خودش محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1191- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بهنام رضاپور  دارای شناسنامه شماره  587    بشرح دادخواست به کالسه  3/972265ش   
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان طالب  
رضاپور  بشناسنامه 5821 در تاریخ  90/3/19 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به/1-  بهنام رضاپور  فرزند  طالب –ش ش587خوی –  پسر متوفی/2-  میثم 
رضاپور فرزند   طالب –ش  ش  2790182337 -خوی -  پسر متوفی/3-  معصومه  رضاپور 
فرزند   طالب -ش  ش  2790837694–خوی -  دختر متوفی/4-   فریبا مخصوصی  فرزند    
امامعلی ش ش5372-خوی- همسردائمی   متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001855 مورخ 97/12/5 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  خانم نوران پیشوازی املشی  فرزند  فتح 
اله  بشماره شناسنامه 4915 صادره  از رودسر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل  بر یکباب  
ساختمان  به مساحت  666/11 متر مربع  پالک  6876 فرعی مفروز  و مجزی  شده از  627 
فرعی  از سنگ  25 اصلی  واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  فتح اهلل  
پیشوازی  املشی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
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.
1189- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم    فریده ورزکاری اصل دارای شناسنامه شماره 1177 بشرح دادخواست به کالسه  972372/
ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  
حسن ورزکاری  اصل بشناسنامه  26974 در تاریخ   97/10/27 اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  فریده ورزکاری اصل فرزند   حسن  –ش ش 1177   
خوی – دختر متوفی/2-   ناهیده ورزکاری اصل فرزند    حسن –ش  ش  952 -خوی -  دختر 
متوفی/3-  لیال ورزکاری اصل فرزند   حسن -ش  ش  1043–خوی -  دختر متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001821 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم ماریا اقتداری فرزند  تیمور بشماره 
شناسنامه 2369 صادره از رشت  در سه  دانگ  مشاع از شش دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل 
بر  یک باب  ساختمان  به مساحت 260/93 متر مربع پالک 6877 فرعی  مفروز  و مجزی  شده  
از پالک 123 فرعی  از سنگ 25 اصلی  واقع  در بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  
آقای  صفر علی  صفرپور املشی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود 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.

1197- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

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

پالک  از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  محمددرخواست  سلیمانیفرزند  رمضان  آقای 
121 فرعی از یک اصلی جوانرودواقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین ناوهرمیان که 
از آقای یاور مرادیخریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه  97 - 
40تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 
139760316007001235 مورخ6 /  11 / 97 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان 
به مساحت 83 / 162 متر مربع بنام آقای رمضان سلیمانیصادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور وراث عبداله مرادی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای رمضان سلیمانی صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول28 /  11/   1397  تاریخ انتشار دوم13/  12 /  1397

مفقودی
المنثی سندکمپانی وانت پیکان مدل 1387 پالک 134 ج 35 82  موتور 11487078300 شاسی 

بابل NAAA36AA59C817151 مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد 
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی- نوبت دوم
دکترای تخصصی(  دوره  تحصیالت  پایان  )دانشنامه  التحصیلی  فارغ  مدرک  اصل 
اینجانب نازیال جهانبخش بشرلو فرزند غالمحسن دارای شماره ملی 1621792099 
و شناسنامه صادره از گرمی در مقطع دکترای تخصصی ریاضی – جبر صادره از 
 1396/12/12  -189511505068 تایید  بشماره  کرج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده  از  است.  اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- دانشگاه 

آزاد اسالمی- اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره نامه: 139785616001025819

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
24430-مورخه  شماره   به  وارده  درخواست  بموجب  پرویزی  عبدالحسین  آقای 
97/11/25 و با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده دفتر اسناد رسمی 
28 مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک 1752 فرعی از138  اصلی واقع 
در بخش یک حومه کرمانشاه که ذیل ثبت 882355صفحه 39229دفتر 156/1 به 
نام وی صادر و تسلیم گردید مفقود گردیده است لذا طبق مراتب ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت در نزد آنان می باشند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده 
روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت پس از انقضای مدت ده 
روز نسبت به صدور سند مالکیت اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط 

خواهد گردید.
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 کرمانشاه-جعفر نظری از طرف علیرضا محمدیان 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001835 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای ایرج  شمسی  فرزند محرمعلی  
بشماره  شناسنامه  449  صادره  از رودسر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه  زمیمن 
مشتمل بر یکباب  ساختمان  به مساحت  195/60 مترمربع  پالک 6867 فرعی  مفروز  و مجزی  
شده از قطعه 157  تفکیکی  از سنگ  25  اصلی  واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک 
رسمی  بنیاد  مستضعفان  انقالب  اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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  

1196- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13  تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001841 مورخ 97/12/1 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای مسیب محمودی فرزند رمضانعلی  
بشماره  شناسنامه  327 صادره از املش  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به 
مساحت  272/67 متر مربع  پالک 6871 فرعی  مفروز و مجزی شده  از قطعه  158  تفکیکی  
از 25  اصلی  واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  مستضعفان  انقالب  
اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود 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.

1194- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140000425 مورخ 97/31/22 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم  طوبی نظری  فرزند  شعبانعلی  
بشماره شناسنامه  332 صادره  از رودسر در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به 
مساحت  1112/28 متر مربع  پالک 185  فرعی  مفروز  و مجزی  شده از  یک فرعی  از سنگ  
98  اصلی  واقع  در بخش  29 گیالن  خریداری از مالک  رسمی  آقای  حسینعلی  رمضانپور 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1187- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

مفقودی 
موتور  با شماره  ایران 10  پالک 858ق28  با شماره  مدل 94  پژو 206  کمپانی سواری  سند 
163B0144296و شماره شاسی NAAP41DE2FJ258088بنام نرکس حاج حسینی کهکی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
بابل 

مفقودی
 برگ سبز خودرو سایپا 131SLمدل 91 به رنگ سفید روغنی با شماره موتور 4380236و شماره 
شاسی S3412290372604و شماره پالک 757ه42 ایران 72 به مالکیت کمیل محمدی برنتی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
نکا 

مفقودی
 کارت هوشمند خودرو کامیون کشنده ولوو با شماره پالک 773ع97ایران 62 با شماره کارت 

نکا 4184846به نام مهدی شاملی آلوکنده مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

مفقودی
 سند کمپانی کامیون ولوو ان10مدل 66 با شماره پالک 539ع23ایران 62 با شماره موتور 010199و 

شماره شاسی 052007بنام صدراله علی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
المثنی  برگ سبز وانت مزدا 1600 مدل 71 با شماره پالک 852ج33 ایران 82 با شماره موتور 

204943و شماره شاسی 71604595 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز سواری سایپا 131مدل 92با شماره پالک 456ی57ایران 72 و شماره موتور 4891228و 
شماره شاسی NAS411100D4914969بنام محمد رضا وظیفه شناس مفقود گردیده و از درجه 

بابل اعتبار ساقط می باشد 

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

آقای علی سهرابیان فرزند محمدعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
110 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به چهارباغ که از آقای 
سلیمان حسینی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه  97 - 67 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 
139760316007001241 مورخ 6/ 11/ 97  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان 
به مساحت 45/70 متر مربع بنام آقای علی سهرابیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقایان سعید و مصطفی امینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای علی سهرابیان 

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

تاریخ انتشار اول13 /  12/   1397   تاریخ انتشار دوم27/  12/  1397  

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001820 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای  میثم حدادیان فرزند هادی بشماره  
شناسنامه  1401 صادره از املش در سه  دانگ  مشاع از شش دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل 
بر  یک باب  ساختمان  به مساحت 260/93 متر مربع پالک 6877 فرعی  مفروز  و مجزی  شده  
از پالک 123 فرعی  از سنگ 25 اصلی  واقع  در بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  
آقای  صفر علی  صفرپور املشی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود 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.
1198- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ....139760301060004713....هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هاشم قربانی فرزند 
صفر به شمار شناسنامه 824 صادره از در –شش دانگ یک قطعه باغچه محصور – به مساحت 
206 متر مربع پالک شماره 32 فرعی از 1اصلی واقع در قریه خیراباد سلیمانقلی خان ثبت ملک 
ورامین – از مالکیت علیرضا بختیاری مالک باقی مانده –محرز گردیده است .لذا به منظور ااطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست  خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است که در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/11/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/13

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001836 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  
ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای  محمد شمسی فرزند  محرمعلی  بشماره  
شناسنامه 604 صادره از رودسر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر یکباب 
ساختمان  به مساحت  195/60 متر مربع پالک 6867 فرعی مفروز و مجزی شده از قطعه 157 
تفکیکی از سنگ 25 اصلی  واقع در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  مستضعفان  
انقالب  اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  
اعتراض خود 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.
1199- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی 87/6/11(
بدینوسیله به آقای مهدی پاشائی نام پدر حسین    ش ش  2954 بنشانی :خوی   -محله زنبور 
داران باالتر از تاالر کوچه نمازی سوم  درب چهارم دست چپ منزل پاشائی ابالغ میشود که 
فهیمه تقی لو برای وصول تعداد1366 عدد سکه  تمام بهار آزادی  طالی طرح قدیم  بموجب 
از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون  مستند پرونده اجرایی9701136  که 
طبق گزارش شماره 139705113454000835-1397/11/16مامور ابالغ ادرس شما بشرح فوق 
شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق درخواست 
نامه اجرای  وارده بشماره 139705013447010867 -  1397/12/04 باستناد ماده 18 –آئین 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی87/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه 
در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان 
خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی 

پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک خوی- سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
داودخزاعی  رای شماره3774-1397مورخ97/10/24تصرفات خانم/آقای  برابر  فاقدسندرسمی 
شناسنامه553صادره از اهوازفرزندعبدالحسین دارای کدملی1752810082شماره نسبت به یکباب 
ساختمان به مساحت 178/5مترمربع درقسمتی ازششدانگ پالک2690/210دربخش2اهوازاخبار

خروجی بنام دفتر59 صفحات40و422وذیل ثبت های9858تا9864فاضل خزامی ومنصورخزامی 
منجربه صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت 
اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته 
ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ 
اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره 
ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت 
برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود شماره م.الف)5/3000( تاریخ انتشارنوبت 

اول:1397/11/27-تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/12/13
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

برگ اجرائیه 
محکوم   له کیوان کالمی  با وکالت محمد دادگر به نشانی خوی –  خیابان طالقانی – جنب 
بانک سپه –پاساز محمدیه- طبقه فوقانی محکوم علیه :سلمان اسفده فرزند مصطفی  -محا اقامت 
مجهول المکان   بموجب دادنامه شمار ه 930   مورخه 97/8/30  شورای حل اختالف  شعبه  
شش ایثارگران   که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل 
کرده است  محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  10/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و 
مبلغ180/000 ریال از بابت هزینه دادرسی  و حق الوکاله  وکیل  و خسارات تاخیرتادیه  از 
سررسید چک تا یوم الوصول  طبق شاخص بانک مرکزی  در حق محوم له. ضمنا  نیم عشر 

دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود 
بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-ابراهیمی

حضور  از  استفاده  تهران  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
جوانان را از اهداف دولت تدبیر و امید دانست و گفت: در 
راستای تحقق این هدف از زمانی که دکتر توکلی سکانداری 
گرفتند  عهده  به  را  مالرد  فرمانداری شهرستان  مجموعه 
جهش مثبتی در پیشرفت امور شهرستان حاصل شده است 

که از آثار حضور این نیروی توانمند است. 
اکبرزاده: دکتر احمد تواهن در  خبرنگار زمان مریم علی 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار زمان افتتاح 98 پروژه با 
اعتباری بالغ بر 157 میلیارد تومان و فراهم آوردن ظرفیت 
اشتغال برای 177 نفر و همچنین حفظ اشتغال های موجود 
در شهرستان مالرد علی رغم مشکالت عدیده اقتصادی و 
تحریم ها را نشان از تواندمندی و همت باالی فرماندار و 

وفاق ایجاد شده در میان مسؤوالن این شهرستان است. 
وی کمیت، کیفیت و جهت گیری پروژه های انجام شده 
داشت:  اظهار  و  دانست  ستودنی  را  مالرد  شهرستان  در 
امیدواریم با ادامه روند توسعه شهرستان مالرد بتوانیم بیش 
از پیش شاهد برخورداری مردم شریف این شهرستان از 

دستاوردهای دولت تدبیر و امید باشیم.
جانفشانی  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  مسوول ضمن  این 
خدمات  این  ارائه  کرد:  اضافه  اسالمی  میهن  شهیدان 
است  گرانقدری  برکت خون شهدای  شکوهمند حاصل 
که در راه اعتالی میهن، انقالب و اسالم جان خود را فدا 
کردند و اکنون بر همه ما واجب است که رهروی راه این 
شهیدان باشیم. معاون امور عمرانی استانداری تهران ضمن 
تاکید بر لزوم ارتقاء ظرفیت های روستایی به خصوص در 
زمینه اشتغال در راستای افزایش پایداری مردم در روستا ها 
افزود: از اهداف دولت تدبیر و امید  فراهم آوردن زمینه های 

مهاجرت معکوس مردم از شهرها به روستا است. 

دکتر احمد تواهن گفت: با توجه به وجود باغات بسیار در 
شهرستان مالرد حفظ، نگهداری و جلوگیری از تخریب و 
ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز در اولویت قرار 

دارد. 

وی با بیان این که با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای 
مردم شهر مالرد پاسخگویی به شهروندان عزم جدی می 
طلبد افزود: شهرداری مالرد تاکنون تالش موثری در رفع 
نیاز شهروندان داشته است و امید است با یاری مسوولین 
استانی و شهرستانی بتواند همواره امکاناتی هر چه مفید تر 

مطابق با شان مردم خونگرم این شهر مهیا کنند.
همت  به  افزود:  تهران  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
شهرداری مالرد ماشین آالت شهرداری توسط متخصصان 
بهسازی شده و در شرایط بهینه قرار گرفتند که این رویکرد 

می تواند الگویی برای شهرداری های دیگر در جهت استفاده 
موثر از ظرفیت ها باشد.

تواهن نحوه اجرای پروژه بلوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
را نشان دهنده سلیقه مجموعه مدیریت شهری دانست و 
گفت:  این بلوار مسیر دسترسی به جاده اصلی را حدود 
بیست کیلومتر کوتاه تر می کند و به خوبی نیز نامگذاری 

شده است.
فرماندار شهرستان مالرد نیز در آیین افتتاح بلوار آیت اهلل 
اعتبار 157  با  بر 98 پروژه  بالغ  اظهار داشت:  رفسنجانی 
میلیارد تومان در دهه مبارک فجر به افتتاح و بهره برداری 

رسیدند.
دکتر حسین توکلی کجانی با اشاره به بخشی از خدمات 
گسترده آیت اهلل اکبرهاشمی رفسنجانی به نظام جمهوری 
اسالمی ایران اذعان نمود: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مظهر 
صبر و استقامت و همچنین منشاء خدمات بسیاری در کشور 
ما بوده اند و می توان توسعه شهرهای حاشیه استان تهران را 
نیز یادگاری از دوران ریاست جمهوری این یار دیرین مقام 

معظم رهبری دانست.
وی با بیان این نکته که اکنون با افتتاح بلوار آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی مسیر مالرد تا صفادشت ده تا پانزده دقیقه کوتاه 
تر شده است، اضافه کرد: بهره برداری از این بلوار اصلی 
به میزان قابل توجهی موجب تسهیل رفت و آمد و انجام 
سریع امور شهروندان می شود که انجام آن عالوه بر تاکید 
فرمانداری مورد تاکید امام جمعه محترم، شهردار محترم، 
اعضای محترم شورای اسالمی  و دیگر مسوولین شهری نیز 

بوده و این بلوار در راستای گرامیداشت یاد و خاطره آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، به این نام مزین شده است. 

محسن هاشمی رفسنجانی نیز در مصاحبه اختصاصی با 
خبرنگار زمان پروژه بلوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را از 
پروژه مهم و شاخص دانست و گفت: نام این بلوار یادآور 
شخصیتی است که از ابتدای جوانی در مبارزه با استعمار و 
استکبار کوشیده و منشا خدمات بسیاری در جهت توسعه 
ایران بوده است و این نامگذاری در چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی نشان از محبتی است که مردم و مسوولین نسبت به 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دارند و بابت اجرای این پروژه 
که در تسهیل رفت و آمد شهروندان موثر است از فرماندار 
محترم و مجموعه محترم مدیریت شهری مالرد تشکر می 

کنم.
وی ضمن برشمردن بخشی از خدمات انقالب اسالمی در 
چهل سال گذشته ادامه داد: مردم شریف ایران نیز در این 
چهل سال در زمان انقالب، تثبیت انقالب، جنگ تحمیلی 
و اکنون در زمان جنگ اقتصادی با صبر و تحمل به بهترین 

نحو عمل کرده اند.
شهردار مالرد نیز در آیین افتتاح پروژه های شهرداری مالرد 
بهره برداری از »مجتمع فرهنگی ورزشی گلزار شهدا« را در 
دهه مبارک فجر اقدامی اثربخش در رفع بخشی از نیازهای 
شهروندان دانست و گفت: گلزار شهدای مالرد ظرفیت ها و 
امکانات متعددی در حوزه فرهنگ و ورزش دارد و با توجه 
به طراحی دقیق و استاندارد های رعایت شده، این مجتمع 
فرهنگی ورزشی نه تنها در حوزه های فرهنگی و ورزشی 
کاربرد دارد بلکه برای استفاده در مواقع بحران نیز جهت 

اسکان شهروندان مناسب سازی شده است.
مهندس علی سلگی ضمن تشکر از حمایت های مسوولین 
استانی و شهرستانی من جمله معاون امور عمرانی استانداری 
تهران، مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و 
فرماندار  مردم،  نماینده  جمعه،  امام  استانداری،  ترافیک 
شهرستان مالرد و اعضای شورای اسالمی شهر مالرد در 
مراسم افتتاح بلوار آیت اهلل رفسنجانی اظهار داشت:  شهر 
مالرد کمبود های فراوانی در حوزه زیرساخت ها و سرانه 
های رفاهی داشته است و خوشبختانه اکنون با حمایت های 
مسوولین استانی و شهرستانی این شهر تبدیل به یک کارگاه 
عمرانی شده است.وی به اجرای 40 پروژه در 16 ماه تصدی 
در مجموعه شهرداری اشاره کرد و در خصوص اهمیت 
ارتقاء سرانه های ورزشی گفت: در 16 ماه گذشته سه سالن 
ورزشی به مجموعه های شهر افزوده شده اند و پیگیری های 

موثری در خصوص استادیوم ورزشی نیز انجام شده است.
شهردار مالرد درخصوص بلوار آیت اهلل رفسنجانی اظهار 
داشت: این بلوار 1750 متری در دو باند به مرحله بهره 
برداری رسیده است و زمان دسترسی به محور چیتگر را بین 

10 تا 15 دقیقه کوتاه تر می کند.  
رئیس شورای اسالمی شهر مالرد نیز در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار زمان با اشاره به لزوم نوسازی بافت فرسوده در 
شهر مالرد اظهار داشت: از دغدغه های مردم مالرد مجوز، 
تسهیالت بانکی جهت بازسازی بافت فرسوده و وضعیت 
ادارات خدمت رسان است که تحقق آن منوط به رفع مشکل 
امالک قولنامه ای است و با توجه به پیگیری های انجام 
شده توسط مجموعه مدیریت شهرستانی و شهری امیدواریم 
مجموعه استانداری سیاست های تشویقی مناسبی متناسب 
با شرایط مالرد جهت نوسازی بافت فرسوده ارائه دهد. 
محبوب اکبری اذعان داشت: از موارد مورد توجه مجموعه 
شهرداری و شورای اسالمی شهر مالرد اشتغالزایی است که 
با توجه به پروژه های انجام شده و اقدامات در دستور کار به 
خصوص در زمینه درآمد های پایدار آثار قابل توجهی در این 
زمینه را نیز شاهد خواهیم بود. وی با تاکید بر لزوم استفاده 

از حداکثر ظرفیت ها در تعریف پروژه های عمرانی عنوان 
کرد: در پروژه هایی نظیر پارک مشاهیر از لحاظ قانونی 
ظرفیت احداث مجموعه ای فرهنگی و ورزشی در کنار 
فضای سبز نیز وجود داشت که اکنون محقق شده است 
و در آینده ای نزدیک نیز کامل تر خواهد شد. وی افزود: 
مجموعه مدیریت شهری در زمینه ارتقاء فضای سبز عالوه 
بر بهره برداری از پارکهای شاخص در کمتر از دوسال اخیر 
پروژه های متنوعی نیز در زمینه ارتقاء فضای سبز، سرانه 
ورزشی و فرهنگی در دستور کار دارد و از پروژه های 
شاخص در این زمینه اسپرت پارک با کاربری فرهنگی، 
ورزشی و تفریحی می باشد. وی گفت: تالش ما بر این 
است تا با فعالیت های عمرانی مناسب و کمک رسانی به 
ادارات مربوطه کمبود های شهر مالرد در زمینه سرانه های 

درمانی، فضای سبز و ورزشی را مرتفع سازیم.
اکبری اضافه کرد: در زمینه ارتقاء سرانه های درمانی نیز در 
سال های گذشته زمین های گوناگونی طبق درخواست شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان توسط شهرداری اختصاص یافته 
و در صورت نیاز باز هم در این زمینه آماده همکاری هستیم.
داد: طبق جلسه  ادامه  رئیس شورای اسالمی شهر مالرد 
اخیر با معاونت محترم اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی کشور، اعالم آمادگی کردیم که در صورت 
موافقت تیم کارشناسی، فضایی جهت احداث دی کلینیک 

ویژه نیز اختصاص یابد.
الزم به ذکر است که مهندس محمودی نماینده مردم فهیم 
مالرد، قدس و شهریار در مجلس شورای اسالمی نیز طی 
بازدید از پروژه های قابل افتتاح شهرستان مالرد از پروژه 
های شهرداری مالرد و نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله 
انقالب اسالمی نیز بازدید کرده و سطح کیفی و کمی پروژه 
ها، همت مسوولین در ایجاد نمایشگاه و همچنین اقدامات 
در  تاثیرگذار  های  پروژه  انجام  در  مالرد  موثر شهرداری 
خدمت رسانی به شهروندان و همچنین بهسازی ماشین 

آالت فرسوده را ستودنی دانست.

معاون امور عمرانی استانداری تهران تاکید کرد:

جهشی در پیشرفت امور، به همت فرماندار مالرد

محسن هاشمی رفسنجانی: بابت اجرای پروژه بلوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که در تسهیل رفت و 
آمد شهروندان موثر است از فرماندار محترم و مجموعه محترم مدیریت شهری مالرد تشکر می کنم.

معاون امور عمرانی استانداری تهران: شهرداری مالرد 
تاکنون تالش موثری در رفع نیاز شهروندان داشته  است

معاون امور عمرانی استانداری تهران: به همت شهرداری مالرد ماشین آالت شهرداری 
توسط متخصصان بهسازی شده و در شرایط بهینه قرار گرفته اند که این رویکرد می تواند 

الگویی مناسب برای شهرداری های دیگر در جهت استفاده موثر از ظرفیت ها باشد.
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الهام آمرکاشی: سیاست های کالن یک کشور که در راستای مبانی 
و اصول اقتصادی- سیاسِی آن شکل می گیرد و حوِل تکامل مسائل 
فرهنگی-اجتماعی صعود می کند، از جمله موارد مرتبط با توسعه 
یک جامعه پیشرفته و درحال رشد محسوب می شود که یکایک 
در  نوین  به شیوه های  پردازش  از  اعم  این مسیر  در  ملزم  موارد 
نگاهِ  بر  تکیه  و  داخل  تولید  و  توان  با  همراستا  اقتصادی  چرخه 
خودباوری از جمله نکات درخور برای رسیدن به یک نقطه پایدار 

در جامعه جهانی است.
و  موجود  تعاریف  به  توجه  با  هرکشور  ملی  اقتصاد  شاخص 
بررسی های آماری و کالن اقتصادی، تولید ناخالص ملی یا درآمد 
ملی  ناخالص  تولید  امر،  این  اساس  بر  که  شود  می  عنوان  ملی، 
برابر است با تولید ناخالص داخلی منهای دریافت های عوامل تولید 
این  در کشورهای دیگر مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری در 
این کشورها  اقتصاد  در  این پول واقعاً  این فرض که  با  کشورها، 
ایجاد شده باشد نه در اقتصاد ملي. به عبارت ساده تر؛ درآمد ملی را 
می توان دریافتی خالص عوامل تولید اقتصاد هر کشور تعریف کرد. 
از جمله موارد مرتبط در این مسیر برای پویایی و توسعه یافتگی 
اقتصاد یک کشور، ایجاد فضای مناسب برای بروز و ظهور فعالیت 
های اقتصادی است که درآن به نحوی شکِل رقابت پذیری و توان 
ای  فرامنطقه  کشورهای  بالتبع  و  ای  حاشیه  کشورهای  با  رقابت 
فراهم شود و ایجاد بسترهای افزایش قدرت رقابت در سطح خرد 

و کالن از مهم ترین شاخصه ها در این راستا مطمح نظر است.
توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی که در معنای عام، چشم انداز 
برنامه ریزی صحیح و  با  اقتصاد یک کشورعنوان می گردد  کلی 
سرمایه  توسعه  و  ها  فرصت  به  را  ها  موقیعت  سیستمی،  نگرش 
گذاری بََدل می کند و جامعه را با راهبردی ترین مسائل کشور در 

پلکان صعود قرار می دهد.
در این میان با توجه به موارد ذکر شده، آنچه می تواند در زمره طالع 
و اقبال اقتصادِی کشور محسوب شود و به عنواِن برگ برنده ایران 
درشرایط کنونِی تحریم ها، بدرخشد؛ منطقه پارس جنوبی و طرح 
های بهره برداری شده و در حال افتتاحی است که اگر »تکیه گاه امن 

اقتصاد ایران« عنوان گردد، بیراه و دور از واقعیت نیست.
طرح های پارس جنوبی که به توالی و با برنامه ریزی های مشخص 

و در بازه های معین، افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد تاحد 
قابل بیانی اقتصاد کشور را به سمت اصالح و ترقِی اقتصادی سوق 
داده و با اهداف درخور که در توسعه پارس مورد عنایت قرار دارد 

از زوایای متعدد قابل ذکر است.
استفاده از نیروی داخل و تکیه برتوان مهندسین خودباورِ کشور، 
ایجاد فضای رقابت میان کشورهای همسایه و به تازگی سبقت و 
بُردِ برداشت ایران از میادین مشترک پارس جنوبی از قطر؛ تاحد 
چشمگیری در اِعمال سیاست های رقابت پذیری و بهبود فضای 

کسب و کار و افزایش بهره وری عمومی موثر واقع شده است.
در زمینهء طرح های پی ریزی شده برای سبقت از قطر در برداشت 
این رقابت،  پارس جنوبی؛ عوامل متعددی در  میادین مشترک  از 
رقابت،  توان  نیز،  کار  سازمان جهانی  نگاهِ  از  که  است  ذکر  مفیِد 
نتیجه تعامل 4 عامِل عوامل فراتر- عوامل کالن- عوامل میانی و 
عوامل خرد  است که در این راستا، پارس جنوبی با بهره از زمینه 
های سیاسی و فرهنگی مورد نیاز برای توان رقابت، استفاده صحیح 
از سیاست های کالن، باثبات و قابل پیش بینی پذیری اقتصادی که 
منجر به ایجاد بازارهای باثبات می شود، تعامل دوسویه با سازمان 
ها و سیاست های مشخص که برای ایجاد مزیت رقابتی در صنایع 
توسعه  های  روش  به  عنایت  درنهایت  و  آیند  می  آنها  کمک  به 
تولید و مدیریت منابع انسانی توانست ارتفاء کیفی و کّمی را در 
این مسیر به منصه ظهور بگذارد و چون اهرم شایستگی بر مدار 

جهانی حرکت کند.
پارس جنوبی و طرح های عدیده دراین منطقه که بالمنازع یکی 
از ستون های اقتصادِ نفتی کشور محسوب می شود چنان درسال 
و  انگشت  اثر  که  است  پیشرفت  حال  در  قدرت  با  گذشته  های 
ُمهِرتأییِد درخشش اقتصادی کشور بیان می گردد و با یکایک طرح 
های جدیدی که در این شرکت نمایان است؛ افق پیش رو، وسعت 
دیدی برای درخشیدن و نام آوری در عرصه های فرامنطقه ای را 

نشان می دهد.
میعانات  گیری  اندازه  و  سازی  ذخیره  تأسیسات  احداث  پروژه 
بخش  در  جنوبی  پارس   24-22 و   13 فاز  توسعه  طرح  گازی- 
پاالیشگاهی، واحدهای 147 و 148 و مخازن »ال.پی.جی« فازهای 
19، 20 و 21- طرح توسعه اسکله خدماتی تنبک از جمله موارد نه 

چندان دوری است که به همت فعالیت های فشرده در این شرکت 
درحال تکامل است.

نکته درخور این مسیر، نیم نگاهی به بهره وری در اقتصاد خردی 
بر شهرها  پارس جنوبی  های  پروژه  و  ها  پِی طرح  در  که  است 
توانست  قبولی  قابل  تاحد  و  داد  رخ  منطقه  اطراف  روستاهای  و 
درجهت ارتقاء بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان، ایجاد اشتغال 
برای ساکنین منطقه و استان های همجوار، ایجاد و گسترش بنگاه 
های کوچک اقتصادی، افزایش جمعیت، تحول درنوع فعالیت های 

اقتصادی روستاییان و... مثمر واقع شود.
یکایک طرح های اقتصادی در پارس جنوبی با افزایش توان داخل، 
استفاده از نیروهای بومی، کاهِش نرخ بیکاری در بسیاری از شهرها 
از  فعال و متخصص  کار  نیروی  ای، جذب  و روستاهای حاشیه 
کوچکترین موارد قابل ذکر در این زمینه است که بلوغ اقتصادی 

کشور در حوزه پارس جنوبی را با افتخار بیان می کند.
برنامه توسعه فازهای17 و 18 برای تولید50 میلیون متر مکعب گاز 
ترش، تر و غنی از 44 حلقه چاه تولیدی؛ یکی از صدها پروژه های 
قابل ذکری است که تولیِد روزانه77 هزار بشکه میعانات گازی و 
400 تن گوگرد در این طرح، اقتصاد کشور را به سمت راهبردی 
ترین مسیر سوق می دهد و با توجه به این موضوع که گاز تولیدی 
سراسری  هفتم  لوله  خط  طریق  از  شیرین سازی  از  پس  فاز  این 
به تأمین بخش عمده ای از نیازهای فزآینده گاز طبیعی کشور در 
خوزستان و استان های غربی و نیز پشتیبانی از صادرات گاز به عراق 
به عنوان دومین مقصد صادرات گاز ایران در غرب کشور اختصاص 
خواهد یافت؛ منتج براین امر است که میعانات گازی تولیدی به 
عنوان ارزشمندترین محصول توسعه این فاز از طریق گوی شناور 
تولیدی  گوگرد  و همچنین  می شود  بارگیری  مقاصد صادراتی  به 
پاالیشگاه نیز پس از دانه بندی به اسکله صادراتی پارس1 منتقل و از 

آنجا به بازارهای جهانی ارسال خواهد شد.
ورود به بازارهای جهانی با برندی به نام پارس و رونمایی های 
متوالی از طرح های متعدد، جدا از ارزش های نام آوری درسطح 
جهان با ارزش های اقتصادی که برای کشور هم به بار می آورد 

تاحد زیادی در پیشبرد اهداف اقتصاد ملی موثر واقع می گردد.
بارگذاری شده: »ارزش اقتصادی تولیدات  با نگاه به آمار و ارقامِ 

فازهای17 و 18 با احتساب قیمت های فرضی حداقلی برای گاز 
میعانات  و  مکعب(  متر  هر  در  سنت   13 )معادل  شیرین  طبیعی 
)معادل 50 دالر در هر بشکه( به بیش از 4 میلیارد دالر در سال 
تأمین  همچنین  شود.  می  بالغ  دالر(  میلیون   30 معادل  )روزانه 
نیازهای فزآینده داخلی به گاز طبیعی، کاهش وابستگی کشور به 
برای توسعه سهم  از ترکمنستان، زمینه سازی  گاز طبیعی وارداتی 
و حضور ایران دربازارهای منطقه ای گاز طبیعی و جایگزینی گاز 
طبیعی به عنوان پاک ترین سوخت فسیلی با سوخت مایع مصرفی 
در نیروگاه ها و بخش های صنعتی برای مقابله با چالش های زیست 
محیطی کالنشهرهای کشور به ویژه آلودگی هوا، از مهم ترین مزایای 
گاز طبیعی تولیدی فازهای 17 و 18 است. حجم تنوع تولیدات این 
پروژه گازی که بیشتر در سبد محصوالت تجاری با تقاضای رو به 
رشد بازارهای جهانی قرار دارد، حاکی از سهم باالی این دستاورد 

در رشد شاخص های تولیدی و اقتصادی کشور است«.
در این راستا، ذکر صحبت های معاون توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران که در سال گذشته از تکمیل فازهای باقیمانده طرح 
توسعه میدان گازی پارس جنوبی تا پایان سال 97 خبرداد، مطمح 
نظر است که به گفته غالمرضا منوچهری بر اساس نرخ های متوسط 
رو به پایین، تولید گاز از هر فاز پارس جنوبی معادل پنج میلیون 
دالر درآمدزایی مستقیم برای کشور به دنبال دارد و اگر صرفه جویی 
ناشی از مصرف نکردن سوخت مایع در نیروگاه ها پس از گاز سوز 
پارس  فاز  هر  روزانه  شود،  محاسبه  مصارف  سایر  و  آنها  کردن 
جنوبی معادل 10 میلیون دالر درآمد خواهد داشت که تأخیر در 
بهره  برداری از 2 طرح فازهای 13 و 22 تا 24 پارس جنوبی روزانه 

40 میلیون دالر به اقتصاد کشور زیان وارد خواهد کرد.
 این سخنان در حالی امروز مرور می شود که شرکت نفت و گاز 
پارس، بار دیگر پنجره ای رو به روشنایِی اقتصادی کشور را باز کرد 
و توانست برای چندمین بار بر مدارتحقق و خودباوری قدم برداشته 
آید که درآمدزایی  فائق  انجام می شد،  بایست  اهِم هرآنچه  بر  و 
روزانه هر فاز پارس جنوبی معادل 10 میلیون دالر، یکی از ده ها 

اهداف منظوره در طرح های مطرح در اقتصاد ملی کشور است.
آمارِ شرکت ملی گاز  به  بیان می شود که  این مطالب درحالی  و 
ایران؛ مخزن گازی پارس جنوبی ارزشی معادل 155 هزار و 992 

تن طال دارد. یعنی اگر این مقدار طال را درکامیون بارگیری کنیم و 
در هرکامیون 20 تن طال قرار گیرد، 7 هزار و 800 کامیون و کاروانی 
به طول 78 کیلومترخواهد شد؛ به عبارت دیگر، مخزن پارس جنوبی 

ارزشی معادل 120 سال تولید نفت کشور را داراست.
دراین میان بیاِن این مهم که مخزن پارس جنوبی ارزشی بیش از 155 
هزار تن طال را دارد که پس از توسعه کامل، ارزش محصوالت 
بیشتر  انگلستان   BP چون  بزرگی  شرکت های  از  پارس جنوبی 
خواهد بود، اظهر من الشمسی است که از روند پیشرفت اقتصاد 
نفتی در کشور خبر می دهد و سخنان محمد مشکین فام- مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز پارس در این راستا، نقطه قوتی برای توسعه 
اقتصادملی کشور محسوب می شود که به استنادِ کالم وی؛ فعالیت 
جبهه های کاری مختلف در پروژه های پارس جنوبی با شتاب در 
حال انجام است و طرح های در حال توسعه این میدان مشترک 

گازی در مسیر تکامل گام برمی دارد.
و در آخر: » نفت ملی یعنی توان اجرای طرح های بزرگ«، کالم 
صریح اللهجه ای است که وزیر نفِت دولت حاضر، اسفندماهِ سال 
گذشته برآن اشاره کرد و باعنوان این موضوع که نفت ملی یعنی 
این  که  باشیم  داشته  را  بزرگ  های  اجرای طرح  توانمندی  اینکه 
از  با تالش و نه شعار به دست می آید، اضافه کرد: بیش  هدف 
یکصد میدان نفتی و گازی را در صورت تأمین مالی با شرکت های 
داخلی توسعه می دهیم و برای همه شرکت های اکتشاف و تولید 

ایرانی کار و طرح وجود دارد.
این مهم درحالی بعد از یکسال در شرکت نفت و گاز پارس از باور 
به انجام رسید که امروز درصِد باالیی از طرح های پارس در جرگه 
ملی،  نفت  قدرت  که  می شوند  ملی محسوب  بزرگ  های  طرح 

برازندهء این شرکت و پروژه های آن است.
پارس  پیشرفت طرح های  علی هذا، وسعت روشنایی در تحقق 
مشاهده  قابل  ایرانیان  و  ایران  تارک  بر  استوار  َعَلم  چون  جنوبی 
است که بی هیچ شائبه ای پروژه های مطروح در پارس جنوبی، 
یکی از قوای مشخصه در توانمندسازی اقتصاد ملی است که بدون 
آینده  هیچ خالء فرآیندی در حال گسترش و تکامل است و در 
ای نه چندان دور، اقتدار و اقتصاد ملی باردیگر در چشم جهانیان 

آشکار می شود.

پارس جنوبی، توان شایستگی بر مدار جهانی

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 84 با شماره پالک 498ج39ایران 82 با شماره موتور 01048534و شماره 
شاسی S1412283423999بنام مجید طهماسب پورکریمی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

اگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو آردی آی 1600 مدل 1383 به شماره شهربانی 
72-175ب56 و شماره موتور 11783000365 و شماره شاسی 83103143 به نام پژمان رضوی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001819 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  
ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای یاسمی فرزند کاظم  بشماره  شناسنامه  314  
صادره  از املش  در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  13/20  متر مربع  پالک  6878  فرعی  
مفروز  و مجزی  شده از  پالک 2176 فرعی  از سنگ  25  اصلی  واقع  در بخش 29  گیالن  از 
مالکیت  رسمی خودش  وآقای  مختار  طالبی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود 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.

1190- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

نظربه این که دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی 
برابر رای شماره3776-1397مورخ97/10/24تصرفات خانم/آقای داودخزاعی شناسنامه553صادره 
از اهوازفرزندعبدالحسین دارای کدملی1752810082شماره نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 
102/68مترمربع درقسمتی ازششدانگ پالک2690/210دربخش2اهوازاخبارخروجی بنام دفتر64 
صفحات524تا532منجربه صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان 
اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه 
اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت 
برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)5/3001( تاریخ انتشارنوبت 

اول:27 /1397/11-تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/12/13
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

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

آقای ادریس رحیمی ده چراغی فرزند حاتم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه جوانرودکه ارثی از مرحوم 
حاتم رحیمی ده چراغی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 
94-15تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای  شماره 
139760316007001106  مورخ  10/13/ 1397حکم به صدور سند مالکیتیک باب ساختمان به 
مساحت 45/68 متر مربع به نام آقای ادریس رحیمی ده چراغی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان رستم بیگ وکیلی و علی بیگ رشیدی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای ادریس 

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

تاریخ انتشار اول13/  12 /  1397 تاریخ انتشار دوم  27/  12/  1397

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

آقای عبدالمحمد مرادی فرزند محمود درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
از  که  بیسان جار  به  واقع در بخش 13کرمانشاه معروف  اصلی جوانرود  از یک  فرعی   106
آقای امین رستمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 95- 65 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 
139760316007001258 مورخ 10/ 11/ 97  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان 
به مساحت 105/85متر مربع به نام آقای عبدالمحمدمرادیصادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای محمدمحمدنیا می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عبدالمحمد مرادی صادر 

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

تاریخ انتشار اول13 /  12 /   1397   تاریخ انتشار دوم27/  12/  1397  

آگهی حصر وراثت
آقای محمد براری دارای شناسنامه شماره 5969701181 به شرح دادخواست به کالسه 970574 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان امین براری به 
شناسنامه 5959566303 در تاریخ نامشخص برابر گواهی فوت اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1. محمدبراری   5969701181    تاریخ تولد 1345  پسر متوفی

2. محمودمرادی  5969572756  تاریخ تولد 1331 پسرمتوفی
3. احمدمرادی  5969856622  تاریخ تولد 1343  پسرمتوفی

4. سیما مرادی  5969856606  تاریخ تولد 1338 دختر متوفی
5. اسماء مرادی  5969856614  تاریخ تولد 1339  دختر متوفی
6. سلمه مرادی  5969856592  تاریخ تولد 1337  دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد%
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

دادنامه
خواهان:آقای فاتح عینی تبار فرزند طاهر-آدرس:جوانرود خیابان ابن سینا کوی اردیبهشت 5- 

شماره تماس:09184714543
خواندگان: عابداحمدی-مختارنقدی و هادی مرادی همگی مجهول المکان

خواسته: الزام خوانده مبنی بر انتقال و تنظیم سند یک فقره سیم کارت به شماره 09125021488 
و وصول کلیه هزینه ها و خسارت ناشی از دادرسی

با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء 
رای می گردد:

رأی شورا
در خصوص دعوای آقای فاتح عینی تبار بطرفیت خواندگان آقایان عابد احمدی، مختارنقدی 
و هادی مرادی به خواسته الزام خواندگان مبنی بر انتقال و تنظیم سند یک فقره سیمکارت به 
شماره 09125021488 خواهان بیان داشته اند که اصل قولنامه پیوستی یک فقره سیمکارت را 
از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده ام و سیمکارت به نام خوانده ردیف سوم می 
باشد که تقاضای  الزام خواندگان  به تنظیم و انتقال  سند سیمکارت  را خواستار گردیده اند.
با مالحظه قرارداد عادی مورخ 1391/1/1 فی مابین خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم و 
شناسنامه  تلفن همراه 09125021488 به نام هادی مرادی فرزند کریم به شماره شناسنامه 145 
و تاریخ تولد 61/1/19 و وجود رابطه استنادی بین خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم وجود 
سند سیمکارت استنادی لذا خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف سوم هادی مرادی صحیح 
و وارد به نظر رسیده و به استناد مواد 198 ا ز قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219 و 220 
از قانون مدنی خوانده ردیف سوم آقای هادی مرادی ملزم به حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد 
رسمی و تنظیم و انتقال سند سیمکارت شماره 09125021488 بنام خواهان فاتح عینی تبار می 
باشد. و اما در خصوص  خواسته خواهان  نسبت به خواندگان ردیف های اول و دوم  مستند به 
مواد 84 و 89 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوا متوجه خواندگان ردیف اول و دوم نگردیده و 
قرار رددعوی صادر می گردد.قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
دادگستری جوانرود می باشد و رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم هم پس از بیست روز 

پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد%
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001828 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای علیرضا جهانی  فرزند رضا  بشماره  
شناسنامه  460 صادره  از املش  در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر یکباب  ساختمان  به 
مساحت  38/25 متر مربع  پالک 6870 فرعی  مفروز  و مجزی  شده از قطعه 424 تفکیکی  از 
سنگ  25  اصلی  واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  مستضعفان  انقالب  
اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود 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.

1195- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :3/702/97

شعبه دوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: محسن مرادی سیرت فرزند:توفیق

خوانده:حسن نورانی
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است 
و برای تاریخ 1398/1/20 ساعت 11 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. 

نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
آقای محمد براری دارای شناسنامه شماره 5969701181 به شرح دادخواست به کالسه 970574 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان امین براری به 
شناسنامه 5959566303 در تاریخ نامشخص برابر گواهی فوت اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1. محمدبراری  5969701181 تاریخ تولد 1345  پسر متوفی
2. محمودمرادی  5969572756  تاریخ تولد 1331 پسرمتوفی
3. احمدمرادی  5969856622  تاریخ تولد 1343  پسرمتوفی

4. سیما مرادی  5969856606  تاریخ تولد 1338 دختر متوفی
5. اسماء مرادی  5969856614  تاریخ تولد 1339  دختر متوفی
6. سلمه مرادی  5969856592  تاریخ تولد 1337  دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد%
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی
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شرط ورود الدای روسیه به ایران چیست؟
روس ها می آیند و چینی ها می روند؟ صنعت خودروی ایران امروز با ابهامات 

فراوانی در عرصه داخلی و بین المللی روبروست.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین،در شرایطی که احتمال خروج خودروسازان 
چینی از کشور وجود دارد، اخباری مبنی بر حضور یکی از خودروسازان روس 
و تولید خودروی الدا در ایران به گوش می رسد. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان ایران در این باره می گوید: با توجه به شرایط فعلی، دولت به 
هیچ وجه اجازه واردات خودروی خارجی را نخواهد داد و اگر قرار باشد فقط 
خودروی الدا به ایران وارد شود و اینجا تولید نداشته باشد، این احتمال وجود 
ندارد. وی تصریح کرد:  مگر اینکه با یک شرکت داخلی قرارداد ببندند و در واقع به 
صورتی که ترکیبی از ساخت داخل، تولید محصوالت الدای روسیه را در دستور 
کار قرار دهند.  خبرهای رسیده اما حکایت از دستیابی به چنین توافقی دارد . هر 
چند در این سو شرکت سایپا و پارس خودرو، در برابر انتشار خبر توافق با شرکت 
خودروسازی آوتوواز )الدا( سکوت اختیار کرده اند اما منابع روسی اخباری را در 
این خصوص انتشار می دهند. نعمت بخش با اعالم اینکه از جزییات موضوع 
اطالعات دقیق و جزئی ندارد و هنوز خبری در این زمینه به صورت رسمی انتشار 
نیافته ، می گوید: آنچه مسلم است اینکه مطمئنا دولت اجازه واردات خودروی 
ساخته شده را نمی دهد و همکاری ایران و روسیه در این حوزه باید منجر به انعقاد 
قرارداد تولید خودرو در داخل شود. نعمت بخش بیان کرد: در شرایطی که اروپایی 
از بازار ما خارج شده اند و چینی ها هم در واقع همکاری نمی کنند؛ ممکن است 
الدای روسی با شرکت های ایرانی قرارداد مشترک بسته باشند زیرا بنده اطالعات 
جزیی ندارم و مشخص نیست چه شرکتی قرار است با الدای روسی همکاری 
کنند اما احتمال اینکه با یکی از تولیدکنندگان خودروی داخلی قرارداد منعقد کنند، 
وجود دارد. باید جزییات این قرارداد مشخص شود زیرا سهم داخل حداقل باید 
30درصد به باال از تولیدات را به خود اختصاص دهد تا وزارت صمت اجازه تولید 
دهد. این نکته از سوی مقامات شرکت روسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در رسانه 
های خارجی بازتاب یافته است، مدیر سیاست گذاری منطقه ای و بین المللی روسیه 
اعالم کرد که این شرکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود با ایران مذاکراتی 
را انجام داده است. ویکتور کالدوف، مدیر سیاست گذاری منطقه ای و بین المللی 
سازمان فناوری های پیشرفته روسیه »روستک« اعالم کرد که این شرکت برای تولید 
و مونتاژ خودروهای خود در بازار برخی از کشورها نظیر ایران آماده بوده و بدین 
منظور مذاکراتی را نیز با مقامات ایرانی مربوطه در این زمینه داشته است. با انتشار 
این خبر، بسیاری از تحلیلگران احتمال ورود خودروهای روسی به ایران را بسیار 
باال عنوان کردند و ضمن اشاره به احتمال تداوم تحریم های اقتصادی و تجاری 
خصمانه دولت آمریکا علیه ایران و خروج و عدم همکاری برخی از شرکت های 
اروپایی فعال در این کشور بعد از اعمال و بازگشت های تحریم ها، احتمال ورود 
و موفقیت شرکت های خودروسازی جایگزین که معموالً از دو کشور چین و 
روسیه است، به بازار ایران قوت گرفته است.داستان اما وارد فاز تازه ای شده است 
چرا که اخباری در خصوص خروج خودروسازان چینی از ایران منتشر شده است.

نعمت بخش درباره احتمال خروج چینی ها از بازار خودروی ایران توضیح داد: 
شرکت هایی که خودروی چینی تولید می کنند از قبل نسبت به تدارک قطعات 
اقدام کرده اند؛ اما به یقین نمی توان گفت ایران را ترک خواهند کرد. اکنون از طریق 
چین قطعات یدکی به راحتی وارد کشور میشود. برای ما نیز قطع همکاری چینی 
ها مسجل نشده است ضمن اینکه براساس آمار تولیدات سهم شرکت های چینی 
در تولید خودرو به ویژه در بخش خودروهای سواری در ایران حداکثر برابر با 12 
درصد است. آنچنان جای نگرانی ندارد اما حتم داشته باشید چینی ها هم به دنبال این 
هستند که ارتباط برقرار باشد و همکاری ها قطع نشود. شرکت مدیران خودرو که از 
خودروسازان موفق انجمن هست، شریک چینی دارد که سرمایه به کشور واردات 
کرده و متعهد است که تولیدات آن ادامه داشته باشد.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا 12درصد سهم چینی از تولید 900 هزار خودرو یعنی 108هزار خودرو را شامل 

می شود، گفت: بله منظور 12درصد از کل تولیدات است. 

نگاه روز

کاهش ۵/۲ میلیونی قیمت 
خودرو های درحال تحویل

قیمت خودرو های درحال تحویل از جمله سمند، پژو 
پارس،  پژو ۴۰۵ و پراید ۱۳۱، یک تا ۲.۵ میلیون 

تومان در بازار کاهش داشته است
به گزارش زمان به نقل ازصدا وسیما، سعید موتمنی 
با اشاره به اینکه بازار همچنان منتظر کاهش قیمت 
پایه خودرو در کارخانه ها است افزود: در حال حاضر 
هیجان خرید خودرو در بازار کاهش یافته است و 
خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی شود.وی 
با بیان اینکه قیمت پایه خودرو در حال حاضر غیر 
منطقی است گفت: مشتری برای خرید خودرو با 
قیمت های فعلی در بازار وجود ندارد.رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودرو ادامه داد: قیمت پایه خودرو باید 
بر اساس آنالیز قیمت تعیین شود.موتمنی با بیان 
اینکه قیمتهای تعیین شده از سوی کارخانه در تاریخ 
۹۷,۱۱,۱۴ قابل قبول تراز قیمتهای پایه فعلی است 
افزود: درحال حاضر قیمت پایه پراید ۱۳۱ از سوی 
کارخانه ۴۵ میلیون تومان تعیین شده است که با 
رقم ، پراید ۱۳۱ در بازار با قیمت ۴۸ میلیون تومان 
عرضه میشود درحالی که قیمت مناسب پایه برای 
این خودرو ۳۶ میلیون تومان است.وی گفت: قیمت 
پژو پارس امروز درکارخانه به قیمت ۸۴ میلیون و 
۲۰۰ هزارتومان و در بازار ۱۰۵ میلیون تومان ، پژو 
v۸ ۲۰۶ درکارخانه ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان و 
در بازار ۹۷ میلیون تومان ، ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه 
۶۶ میلیون و۸۰۰ و دربازار ۸۰ میلیون تومان و سمند 
lx درکارخانه ۷۳ میلیون و ۴۰۰ و در بازار ۸۰ میلیون 
فروشندگان  اتحادیه  میشود.رییس  عرضه  تومان 
خودرو ادامه داد: عرضه خودرو نسبت به دو هفته 

گذشته از سوی کارخانه بیشتر شده است

آغاز اختیار معامله زعفران در 
بورس کاال 

ابزار معامالت قرارداد اختیار معامله زعفران با 
حضور معاون سازمان بورس، رسماً در بورس 

کاال آغاز به کار کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حامد ســلطانی 
نژاد در مراســم آغاز به کار معامالت آپشــن 
زعفران گفت: در ســالهای اخیر ۱۰ درصد از 
بازار بورس کاال مربوط به محصوالت کشاورزی 
بــوده و البته ابزارهای نوینی نیز در این رابطه 
به کار گرفته شــده و در قالب فیوچرز و ابزار 
آپشــن کار پیش رفته است.مدیرعامل بورس 
کاال افزود: ابزارهای مشتقه، آینده نگری را در 
محصوالت کشاورزی بیشــتر می کند و البته 

مسیر آینده در این حوزه معامالت آتی است.

خبر

آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 

ثبتی بابل
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
،امالک  فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390  و ساختمانهای 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در گرجی آباد پالک اصلی 2798 بخش 1

79 فرعی علی اکبر خداترس نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد به مساحت 
داوود خداترس  از  بدون واسطه  مربع خریداری  متر   318.48

مالک.
امالک متقاضیان واقع در کبودکال پالک اصلی 2805 بخش 1

35 فرعی محمد علی شیری اطهر نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان که 88 سیر و 13 مثقال و 8 نخود و 2 گندم وقف است 
به مساحت 575.33 متر مربع خریداری بدون واسطه از هادی 

محسن پور مالک.
اصلی 2815  پالک  کتی  و  علمدار  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 1
9300 فرعی عیسی قربانعلی نتاج ملکشاه نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 154.25 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از غالم فخرایی مالک.
به  نسبت  بالمناصفه  نیکونژاد  گیتی  و  هادی  فرعی   9301
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 294.80 
متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد جعفر نیکونژاد مالک.

9302 فرعی سید حسین قدردان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 207.60 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از سیده خدیجه بیگم میرزاده مالک.

یکباب  ششدانگ  به  نسبت  نیا  محرابی  صادق  فرعی   9303
ساختمان به مساحت 56.80 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

ام البنین علی نسب مالک.
9304 فرعی مبین محمدجانی سرست نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 454.50 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

ابوالقاسم داداش قلیزاده مالک.
اصلی 2817  نصیرا پالک  در حاجیکال  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 1
454 فرعی یاسر نعمتی حاجی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 245.71 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از اصغر نعمتی مالک.
امالک متقاضیان واقع در درزیکال آخوندی پالک اصلی 2818 

بخش 1
شهربانو  فرعی   403 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1043
حسن پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 545.50 متر مربع خریداری بدون واسطه از حمزه 

میانکاله مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2326 بخش 2

11178 فرعی مفروز و مجزی شده از 106 فرعی زبیده یحیی 
زاده جلودار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن که عرصه آن وقف میباشد به مساحت 106.88 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از مهدی گرجی زاده مالک.
قربانعلی  فرعی   308 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   11190
محمودپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 1700 متر مربع خریداری بدون واسطه از هاشم نقی 

پور مالک.
11191 فرعی مفروز و مجزی شده از ب 491 فرعی میثم و 
محمود و حسین همگی کمالی هرکدام نسبت به 2 دانگ مشاع 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 45.52 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از محمد کاظم کمالی مالک.

امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 2460 بخش 2
316 فرعی مفروز و مجزی شده از 57 فرعی مهدی اسماعیل 
نیا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 83.27 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از مهدی میرزاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی 2508 بخش 2

511 فرعی مفروز و مجزی شده از 361/32 فرعی سیده مرضیه 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  سرائی  مرعشی 
مساحت 113.45 متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مسکن 

و شهرسازی مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 3539 بخش 2

32 فرعی جواد درزی تبار شفیعی نسبت به ششدانگ اعیانی 
یکباب ساختمان که عرصه آن وقف میباشد به مساحت 133.09 
متر مربع خریداری بدون واسطه از بهمن عباس تبار و غیره مالک.

امالک متقاضیان واقع در اوشیب پالک اصلی 3624 بخش 2
2832 فرعی مفروز و مجزی شده از 134 فرعی سیده فاطمه 
ثاقبی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 284.25 

متر مربع خریداری بدون واسطه از حامد میرزاجان زاده مالک.
2834 فرعی مفروز و مجزی شده از 134 فرعی سیده فاطمه 
ثاقبی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 299.10 

متر مربع خریداری بدون واسطه از حامد میرزاجان زاده مالک.
2835 فرعی مفروز و مجزی شده از 134 فرعی حامد میرزاجان 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  مقری  زاده 
268.95 متر مربع خریداری بدون واسطه از فاطمه ریحانی مالک.

امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4370 بخش 2
16 فرعی غالمرضا بابانیا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 230.30 متر مربع خریداری بدون واسطه از قربانعلی 

بابانیا مالک.
امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک اصلی 4862 بخش 2

1410 فرعی مفروز و مجزی شده از 88 فرعی کاظم جعفریان 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91.20 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از احمد جعفریان مالک.
رضا  علی  فرعی   170 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1411
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  گنجعلی 
151.30 متر مربع خریداری بدون واسطه از هادی رضانژاد مالک.
امالک متقاضیان واقع در صادق کال پالک اصلی 4868 بخش 2

136 فرعی مفروز و مجزی شده از 17 فرعی شعبانعلی سعادت 
پور کاری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
متر مربع  به مساحت 281  میباشد  در آن که عرصه آن وقف 

خریداری بدون واسطه از علی شیردل مالک.
مرتضی  سید  فرعی   26 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   137
میرمحمدنژاد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
مهدی  سید  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   320.83

میرمحمدنژاد مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی 4869 بخش 2

2903 فرعی محمد بزرگمهر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 124.56 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از مریم عابدین زاده مالک.
نسبت  عزیزی  پور  حسین  سید  خدیجه  سیده  فرعی   2905
مربع  متر  مساحت 126.75  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به 

خریداری بدون واسطه از زینب نژاد اکبر مالک.
2906 فرعی رمضانعلی باباپور روشن نسبت به ششدانگ یک 
بدون  متر مربع خریداری  به مساحت 243.91  باب ساختمان 

واسطه از علی علی نتاج و غیره مالک.
2907 فرعی ابراهیم سیفی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 68.48 متر مربع خریداری بدون واسطه از مرتضی 

خدادادی مالک.
امالک متقاضیان واقع در باال سرست پالک اصلی 6 بخش 6

422 فرعی عسگر علیجان زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث ساختمان شده است به مساحت 1222.84 
متر مربع خریداری بدون واسطه از کربالئی آقا علیجان زاده مالک.

امالک متقاضیان واقع در اطاقسرا و خراط کال و زعفرانکال و 
کاسمان کال پالک اصلی 10 بخش 6

1055 فرعی حوری ذوالفقاری خراط نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 193.10 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

فرهاد علی گل زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در مرزبال پالک اصلی 20 بخش 6

ششدانگ  به  نسبت  مرزبالی  سجادیان  علی  سید  فرعی   501
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3130.82 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از سید صفدر سجادیان مالک.
امالک متقاضیان واقع در باال مرزناک پالک اصلی 26 بخش 6

24 فرعی رحیم حاجی زاده مرزناکی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که سه و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت 3555.50 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از یارعلی حاجی زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در کبریاکال پالک اصلی 102 بخش 8

1402 فرعی بابا علیپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 141.21 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از علی علیپور مالک.
امالک متقاضیان واقع در احمد چاله پی پالک اصلی 13 بخش 

10
53 فرعی ابوالفضل شعبانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
آن وقف میباشد به مساحت 227.80 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از غالمحسین حسن پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در بصرا پالک اصلی 48 بخش 11

439 فرعی ماشااله طحان مرقی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن که 1 سهم از 14 سهم ششدانگ 
عرصه آن وقف میباشد به مساحت 324.50 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از سید علی هاشمی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بیشه سر پالک اصلی 6 بخش 13

ششدانگ  به  نسبت  بیشه  حیدرتبار  حسین  فرعی   164
از ششدانگ عرصه آن  یکباب ساختمان که یکدانگ مشاع 

بدون  خریداری  مربع  متر   338.40 مساحت  به  میباشد  وقف 
واسطه از محسن حیدرتبار مالک.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
اداره ثبت محل تحویل دهد که  گواهی تقدیم دادخواست به 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید. م.الف6359/100/97
 تاریخ انتشار نوبت اول: 13/12/1397
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27/12/1397

شهرام خسروی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

مفقودی
 المثنی سند کمپانی سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 91 با شماره پالک 272ق17 ایران 88 
با شماره موتور 124K0026946و شماره شاسی NAAM11CA4CR905929 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت تیپ  CC 125 به رنگ نقره ای مدل 1389  به  شماره  
 نیروی  انتظامی  38177--ایران 114 و به شماره موتور 125N3C*  10E01958*و شماره  تنه |
125E8900747ا *** N3C به نام  داودحیدری طرقی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

نوشهر 

مفقودی
شاسی    00404255 موتور   82  58 م   731 پالک   1381 مدل  پراید  سبز  برگ  المنثی 

1412281879768S مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بریهه احتشامی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 16 صادره 
از گلوگاه در مقطع کاردانی رشته اموزش ابتدایی صادره از واحد دانشگاهی قائمشهر با شماره 
)5-19-03( 13947 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر به نشانی قائم شهر خیابان بابل نرسیده به پل 

بهشهرتالر ارسال نماید.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :3/777/97

شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: احمد علیزاده  فرزند فتح اله

خوانده:مسعود عظیمی فرزند: طهماسب
خواهان فوق دادخواستی با خواسته الزام به تنظیم سند و فک پالک بطرفیت خوانده تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1398/1/18 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت 
مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفترشعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  متولد 1336   شناسنامه شماره 242  دارای  آذر جوادی  خانم 
9709986735100841  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان شکراله اناهید 281 متولد 35  در تاریخ 97/11/24  در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ماندانا اناهید به ش ش646 متولد 59 فرزند متوفی 
2- شهرزاد آناهید ش ش 590 متولد 62 فرزند متوفی 
3-پریسا آناهید ش ش 2356  متولد 65 فرزند متوفی

4-فروغ آناهید ش ش 4850086081 متولد 72 فرزند متوفی
5-بابک آناهید ش ش 4060079103  متولد 68 فرزند متوفی

6-آذر جوادی ش ش 242 متولد 36 همسر متوفی و الغیر 
اینک شورا با انجام تشریف مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –مهرشاد حیدروند.

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 139760318008004187 – مورخ 1397/10/29 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 هادی مریخ فرزند رضا  
بشماره  شناسنامه 134  صادره  از املش  در ششدانگ  یک عرصه  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  
بنای احداثی  به مساحت 252/17  متر مربع  به شماره  پالک 7  فرعی  قسمتی  از قطعه  620  
تفکیکی  از  292  اصلی  واقع  در شهر  رودسر بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی) 
بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
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.
1130- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/13

 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 139760318008004238 – مورخ 1397/11/2 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 آقای قربانعلی مهدوی 
توتکله فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  559  صادره از  رودسر  در ششدانگ  یک  قطعه  
زمین  مزروعی  به مساحت 5043  متر مربع  به شماره  پالک  161  فرعی  قسمتی  از  پالک  3 
فرعی  از  سنگ  122  اصلی  واقع  در قریه  توتکله بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1126- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/13

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
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 1397603180140001829 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل شعبان پناه فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 3431 صادره از رودسر در ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل  بریکباب ساختمان به 
مساحت 220/60  متر مربع پالک 6874 فرعی و مفروز مجزی شده از قطعه 177 تفکیکی  از سنگ  
25  اصلی واقع  در بخش 29 گیالن خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد  مستضعفان  انقالب اسالمی  
سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1192- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له 

 یعقوب یوسف نژاد با وکالت علیرضا ابراهیم تبار و مریم رجان باز به نشانی فریدونکنار خ شهدا 
روبروی مسجد جامع دفتر وکالت

 مشخصات محکوم علیه نبی اهلل آشناور به نشانی  مجهول المکان 
فریدونکنار   اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه  تاریخ 96/12/21  شماره 1130  رای  موجب  به 
مبلغ  بابت اصل خواسته و  مبلغ 152/000/000ریال  پرداخت  به  محکوم علیه محکوم است 
4/110/000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله و مبلغ 900/000ریال  و محاسبه تاخیر تادیه 
از سررسید چک 1400/408480/60-95/10/25و مبلغ 2/000/000ریال و 1375/144342/43به 
مبلغ 12 میلیون ریال به تاریخ 92/3/10و 1386/05731/54مورخ 95/5/22و مبلغ 3میلیون ریال 

لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان می  باشد و هزینه دیوان 600/000ریال کی باشد 
به استناد ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده 

جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا داگستری محل تحویل خواهد شدم. 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

تاثیر رمزارزها بر مشکل نقدینگی و تبادالت ارزی ایران
 دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور بر 
اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادالت ارزی 

در کشور تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدابوالحسن فیروزآبادی 
در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای 
مجازی کشور گفت: باید مقررات گذاری حوزه رمزارزها هرچه 
سریع تر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی 
انجام شود.وی با  و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور 
الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز  اشاره به سند 
ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به شرایط 
فعلی مؤثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی 
کشور نسبت به تهیه سیاست های کالن حوزه بالک چین و 
رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه خواسته شده 
تا نظرات خود را اعالم کنند.بنابر اعالم شورای عالی فضای 

الزامات و ضوابط حوزه رمز  مجازی، پیش از این نیز سند 
ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت 
بانک منتشر شده است. در این سند، رمزارزها به سه بخش 
رمزارز ملی، رمزارز منطقه ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم 
شده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه ای مجوز 
دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای 
جهان روا مانند بیت کوین و اتریوم است که قابل تبادل در 
صرافی های مجاز بوده و نمی توانند به عنوان ابزار پرداخت 
در کشور مورد استفاده قرار گیرند.هم چنین توکن ها در این 
سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه 
با  توکن  ارز،  پشتوانه  با  توکن  فلزات گران بها،  و سایر  طال 
توکن  و  مشهود  غیر  و  مشهود  دارایی های  سایر  پشتوانه 
بدون پشتوانه تقسیم بندی شده اند که در این سند در رابطه 
با توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیرمشهود و 

توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آن ها 
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابالغ شود. البته 
باید در نظر داشت که این توکن ها )به جز توکن با پشتوانه 
ریال( نمی توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار 
گیرند.در این جلسه، پس از ارائه سیاست های بانک مرکزی 
کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت 
فناوری های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی 
فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور 
کردن  الزام  و  صرافی ها  مجوز  اخذ  چگونگی  دستورالعمل 
صرافی ها به داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از 
تحریم های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارائه 
 ICO شده و مشکالت احتمالی توکن های عرضه شده توسط
این توکن ها در  با  امکان پرداخت  بودن  به دلیل ممنوع  ها 

راستای بهبود و تقویت این سند ارائه شد.

ادامه از صفحه۱
وی در ادامه گفت: بانک مرکزی حدوداً ۳۸ 
که ۹.۳  است  کرده  تأمین  ارز  دالر  میلیارد 
میلیارد دالر از از طریق سامانه نیما بوده و 
۲۴ میلیارد دالر ازطریق سیستم بانکی بوده 
که از طریق بانک مرکزی تأمین شده؛ البته اگر 
صادرکنندگان ارز را تأمین کنند بانک مرکزی 
نیاز ندارد که ارز را تأمین کند؛ ضمن اینکه بر 
اساس آمارها، روند کلی بازار نشان می دهد که 
تا آذر ماه سیاست ها به درستی عمل شد و 
واکنش بازار نیز نسبت به آن قابل قبول بود و 
قیمت کاالهای اساسی از تورم کمتر بود اما بعد 
از آبان ماه بخاطر ضعف شبکه توزیع کاالهای 
شد.همتی  اختالل  دچار  روند  این  اساسی 
گفت: کاالهای غیر مشمول با کاهش تقاضا و 
کاالهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند 
که برای اصالح این وضعیت باید شبکه توزیع 
که مسئولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت 
صمت است به صورت بهینه تر و سازماندهی 
شده معایب را برطرف کنند.همتی با اشاره به 
ضرورت استفاده از نقدینگی در زمینه تولید 
گفت: ورود نقدینگی زیاد به بازار باعث افزایش 
پایه پولی می شود اما بانک مرکزی به تولید با 
توجه به مزایا منابع می دهد و نگرانی در این 
مرکزی  بانک  کل  ندارد.رئیس  وجود  زمینه 
تاکید کرد: هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد 
و نقدینگی به جایی می رود که بازدهی داشته 

باشد؛ باید جذابیت بازارهای مولد افزایش پیدا 
کند تا نقدینگی در بازارهای جذاب و در راه 
همچنین  شود.همتی  گذاری  سرمایه  سالم 
درباره بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی با 
بیان اینکه هم اکنون با کاهش بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی مواجه هستیم، گفت: از شهریور 
ماه تاکنون با ۱.۶ درصد کاهش بدهی بانک ها 
مواجه هستیم و بدهی دولت نیز کاهش یافته 
و البته امکان دارد به دلیل مصوبه تهاتر بدهی 
دولت باشد؛ ضمن اینکه اضافه برداشت بانک ها 
نیز کنترل و در ۴ ماهه گذشته کاهش  ها 
یافته و نسبت به شهریور ماه اضافه برداشت 

بانک ها ۲۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که 
اگر این روند ادامه یابد بر رشد نقدینگی تأثیر 
خواهد داشت.رئیس شورای پول و اعتبار درباره 
افزایش مبلغ وام ازدواج، نیز گفت: افزایش مبلغ 
وام ازدواج خبر خوبی است، اما باید محدودیت 
به  و  گرفته شود  نظر  در  نیز  بانک ها  منابع 
محض ابالغ با جدیت اجرایی خواهیم کرد.

همتی درباره جلوگیری از رکود و حفظ رشد 
بخش صنعت، اظهار داشت: سرمایه در گردش 
بازپرداخت  حداگثر  و  شود  بازگردانده  باید 
یکساله است و تسهیالت بلند مدت استمهال 
می شود. وی افزود: نرخ ارز افزایش یافته و نیاز 

تولیدکنندگان افزایش یافته و تولیدکنندگان 
به هر بانکی مراجعه کردند و بانک ها با کمبود 
منابع مواجه باشند، بانک مرکزی تا سقف ۴۰ 
اختصاص  اعتباری  تومان خط  میلیارد  هزار 
تولیدکنندگان  اگر  وی،  گفته  به  می دهد. 
به منابع مالی نیاز دارند و بانک ها همکاری 
در  تولید  زیرا  اطالع دهند  ما  به  نمی کنند، 
اولویت است.وی با اشاره به ضرورت استفاده از 
نقدینگی در زمینه تولید گفت: ورود نقدینگی 
زیاد به بازار باعث افزایش پایه پولی می شود، 
اما بانک مرکزی به تولید با توجه به مزایا منابع 
می دهد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد؛ در 
این میان هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد 
و نقدینگی به جایی می رود که بازدهی داشته 
باشد؛ باید جذابیت بازارهای مولد افزایش پیدا 
کند تا نقدینگی در بازارهای جذاب و در راه 
سالم سرمایه گذاری شود.وی با اشاره به برخی 
مشکالت بازارها و عدم جذابیت برای سرمایه 
گذاران گفت: در برخی بازارها سرکوب شدن 
نرخ باعث از دست رفتن جذابیت می شود و از 
سویی دیگر در بخش هایی مشکالت کسب و 
کار، مالیاتی و بیمه ای باعث می شود جذابیت 
برای سرمایه گذاری از بین برود؛ ضمن اینکه 
همه مسائل را بانک مرکزی نمی تواند حل کند 
و باید این مسئله را پذیرفت که بخش های 
دیگر هم مسئولیت هایی دارند؛ همچنین باید 

مراقب ترامپ نیز باشیم.

تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی؛

آغاز به کار بازار متشکل ارزی از فروردین ۹۸



تنها نشان زندگی رشد کردن است .
 جان هنری

سخن حکیمانه

دل سرا پرده ی محبت اوست 
   دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون 
   گردنم زیر بار منّت اوست

امروز با حافظ

ترجمه رمانی از ایران به 
زبان ایتالیایی

اصفهان  به  »تو  رمان   
اثر  گشت«  بازخواهی 
زبان  به  انصافی  مصطفی 

ایتالیایی ترجمه شد.
خک،  گزارش  هذطبه 
از  که   ،33 پونته  انتشارات 
ناشران مستقل ایتالیایی است، 
از  اینستاگرامش  صفحه  در 
انتشار رمان »تو به اصفهان بازخواهی گشت« به زبان 
ایتالیایی و رونمایی آن در »جشنواره بین المللی ادبی 
ونیز« که از جشنواره های معتبر ادبی ایتالیاست خبر داد. 

این ناشر در صفحه اینستاگرامش نوشته است:
نوشته ی  گشت«  بازخواهی  اصفهان  به  »تو  رمان 
مصطفی انصافی، با ترجمه ی جاکومو لونگی و طرِح 
فرشید شفیعی بر روی جلد، که به همت انتشارات 
در  آوریل،  شنبه، 6  روز  می شود،  منتشر  پونته 33 
»جشنواره ی بین المللی ادبی ونیز« که با عنوان »گذرگاه 
رمان  می شود.  رونمایی  می شود  برگزار  تمدن ها« 
ورود دختری  با  بازخواهی گشت«  اصفهان  به  »تو 
لهستانی به نام الیزا به دانشگاه تهران و دیدار با یکی 
از استادان دانشکده ادبیات برای دریافت مشاوره برای 
داستان  پیشرفت  با  اما  می شود،  آغاز  پایان نامه اش 
متوجه می شویم پایان نامه فقط یک بهانه بوده و الیزا 
در جست وجوی مادربزرگش است که در سال 1321 
همراه با هزاران نفر از لهستانی ها از طریق بندر انزلی به 

ایران آمده و ماندگار شده است.
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اوقات شرعی

 توضیح ضرغامی درباره خروج آرشیو صداوسیما 
در دوران ریاستش

 سید عزت اهلل ضرغامی درباره ماجرای انتقال آرشیو 
رسانه ملی به خارج از کشور توضیحاتی را مطرح کرد. 
انتقال آرشیو صداوسیما به خارج از کشور این روزها 
سروصدای زیادی به راه انداخته است و بسیاری از 
نگاه های انتقادی را متوجه دوران ریاست ضرغامی 

کرده است.
به تازگی احسان قاضی زاده هاشمی، عضو هیأت نظارت بر سازمان صداوسیما 
مصاحبه ای با ایسنا انجام داد و این گونه عنوان کرد که دلیل انتقال آرشیو صداوسیما 

غفلت مدیران پیشین این سازمان بوده است.
پیشتر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور هم در توئیتی به این مساله اشاره کرده 

و گفته بود:
»در این روزها یادی کنیم از عزتمندانی که آرشیو تلویزیون ملی ایران را با بودجه ای 
درخور ولی حفاظتی اندک دیجیتال کردند، اجنه هم آرشیو آماده را چون ورق زر 
ربودند و فروختند، نه به من و نه به تو، بلکه به از ما برترانی که در تونل زمان اسطوره 

ساختند از عوامل دردهای بی درمان ملت ایران.«
اما عزت اهلل ضرغامی - رئیس پیشین سازمان صداوسیما - که ماجرای خروج آرشیو 
از صداوسیما در دوره مدیریت خود را شایعاتی بی اساس می داند، در گفت وگویی 
با ایسنا اظهار کرد: این مطلب را برای اولین بار در توئیت دوست عزیزمان آقای 
حسام الدین آشنا دیدم و به ایشان گفتم وزارت اطالعات دولت فعلی را قبول دارم 
و از آنها درخواست می کنم با همه وجود درباره شایعاتی که مطرح می شود تحقیق 

و تعقیب کنند.
وی ادامه داد: روشن کنند اصاًل درباره چه چیزی حرف می زنند. هر نظری که 
دستگاه اطالعاتی درباره بنده و حتی مدیر قبل آرشیو بدهد همه را می پذیریم. به این 
طور شایعات بی اساس نباید توجه کرد، چون بی اساس است و ارزش خبری ندارد.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: یکی از 
حوزه های مهمی که به آن نیاز داریم تا امروز 
فرهنگ و هنر این سرزمین همچنان درخشان 
بماند زیرساخت های علمی این حوزه است، 
فرهنگ و هنر این سرزمین به یک پشتوانه علمی 
نیاز دارد تا بتواند هویت فرهنگی و هنری ما را 

همچنان محافظت کند.
سید عباس صالحی در آیین اختتامیه پانزدهمین 
جشنواره پژوهش فرهنگی سال اظهارکرد: حوزه 
فرهنگ و هنر به عنوان حوزه کانونی هویتی ما 
ایرانیان طی چندهزار سال، امروز در حوزه های 

مختلف نیازمند امانت داری و پشتیبانی است.
وی افزود: یکی از حوزه های مهمی که به آن 
نیاز داریم تا امروز فرهنگ و هنر این سرزمین 
همچنان درخشان بماند زیرساخت های علمی 
این حوزه است، فرهنگ و هنر این سرزمین به 
یک پشتوانه علمی نیاز دارد تا این زیرساخت 
ها بتواند هویت فرهنگی و هنری ما را همچنان 
محافظت کند.وزیر ارشاد گفت: ما نیاز داریم که 
حوزه آمار و اطالعات فرهنگی و هنری خود 
را جدی تر بگیریم ، متاسفانه در حوزه آمار 
فرهنگی، هنری و رسانه ای هم گرفتار فقر و 
هم حبس اطالعات هستیم چون اطالعات را 
ذخایز شخصی حساب کرده و امر عمومی تلقی 

نمی کنیم.
پردازش  ضعف  گرفتار  همچنین  افزود:  وی 
اطالعات هستیم چون اطالعات ترکیبی کمتر 
داریم.صالحی گفت: عالوه بر این گرفتار فقر 

تحلیل های ثانوی از اطالعات نیز هستیم یعنی 
ثانوی نمی  اطالعات تبدیل به پژوهش های 
شود، از سوی دیگر هم گرفتار این هستیم که 
و  راهبرد  و  سیاست  به  تبدیل  اطالعات  این 

تاثیرگذار در برنامه های فرهنگی ما نمی شود.
این ضعف  مجموعه  کرد:  تاکید  ارشاد  وزیر 
ها می گوید باید تالش بیشتری برای جبران 
داشته باشیم.وی گفت: در حوزه پژوهش های 
فرهنگی بنیادی و کاربردی هم باید تالش کنیم 
، البته در حوزه های مختلف کارهای خوبی در 
دهه های اخیر اتفاق افتاده اما در پژوهش های 
بنیادی بویژه ما هنوز راه نرفته دزیاد داریم تا 

بتوانیم بر زمین استوارتری گام بگذاریم.
صالحی افزود: هم در زمینه های حوزه های 
فلسفه فرهنگی با شاخه متعدد و حوزه های 

آشناتر تا فرهنگ و فضا و فرهنگ و شهر هنوز 
گام های نخستین را بر می داریم که اگر این گام 
ها سریع تر نشود در زمینه توسعه اجتماعیحتما 

فاصله مان با آن بیشتر و بیشتر خواهد بود.
وی گفت: در حوزه سیاست گذاری و شاخص 
های فرهنگی هم لیست بلند باالیی از مطالعات 
بنیادی وجود دارد که اگر در کاربردی کردن آنها 
تالشهایمان را گسترده تر نکنیم اتفاقات حوزه 

فرهنگ به کام نخواهد بود.
حیطه  در  مطالعات  حوزه  در  افزود:  صالحی 
های کاربردی هم باید مسیرهای مستمر تری 
طی کنیم و راهمان را مشخص تر تعریف کنیم 
و از سلیقه ها فاصله بگیریم.وی ادامه داد: در 
حوزه اقتصاد و فرهنگ کارهای فراوانی وجود 
باید جدی تر گرفته شود. در حوزه  دارد که 

مطالعات کاربردی تحت شمول حوزه فرهنگ 
نیز از جمله سینما نمایش ، موسیقی به مطالعات 
کاربردی جدی نیاز داریم و نیزدر حوزه فرهنگ 
از  توجهی  قابل  بخش  که  نیز  اقوام  و  عامه 
نیازهای کاربردی عرصه فرهنگ است به این 

تالش ها نیاز داریم.
افزود: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  وزیر ارشاد 
ارتباطات یکسری فعالیت های مستقیم از جمله 
طرح های ملی، پژوهش ها و غیره انجام می 
دهد اما نقش اصلی پژوهشگاه کارهای میانجی 
است که می تواند ایفا کند و هم در حوزه آمار 
و هم اطالعات فرهنگی می تواند با نگاه دیگر 
فرما از این دریایی که در حال کار است تور 
گفت:  وی  گیرد.  کار  به  مسیر  در  و  بیندازد 
حال  در  پژوهشگاه  این  در  متعددی  کارهای 
اتفاق است از جمله بحث گفتگوهای فرهنگی 
که دبیرخانه اش در 6 ماه اخیر شکل گرفته تا 
موضوعات مختلف این عرصه را در بحث های 
گفتگویی با نگاه حل مساله جلو ببرند.وی افزود: 
همچنین دبیرخانه ای در پژوهشگاه شکل گرفته 
با عنوان اتاق های فرهنگ با موضوعات مختلف 
که آغاز به کار کرده تا تا پژوهشگاه نقش میانجی 
و واسطه گری خود را از قبل بیشتر ایفا کند.
صالحی تاکیدکرد: جشنواره فرهنگی با تعریف 
تمایزات و تقویت نقاط امتیاز خود می تواند در 
عرصه فرهنگ و پژوهش های محض کمک 
کند و پلی ایجاد کند بین عرصه های مختلف 

فرهنگی که در حال صورت گرفتن است.

کاریکاتور

قدرتخریدوام۶۰میلیونیازدواجیکپراید!!!

وزیر ارشاد:

فرهنگ و هنر کشور برای درخشان ماندن نیاز به زیرساخت علمی دارد

 آگهي تجدید  مناقصه عمومي
 یک مرحله اي        

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل درنظر دارد کاالهای موضوع آگهی حاضر 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری و 
تامین نماید ،  لذا کلیه اشخاص حقوقي که تمایل به شرکت در مناقصه دارند می 

توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه به سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند
       ارقام به ریال 

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه 
مناقصه گذار تسلیم گردد. 

. الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب  4001118906377032  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما 
   پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه 

مرکزی ایران به نفع کارفرما
   ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

  ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
  ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه 

فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 
* محل تحویل پاکت الف  : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري 97/12/18  .                  
- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري  97/12/28 . 

- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت  30  : 12    مورخ 98/01/18 . 
 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .
* کلیه مراحل مناقصه از طریق  سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

  شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان اردبیل 

 نوبت اول
آگهی فراخوان عمومی

اداره کل بهزیستی استان البرز
اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 و در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرای 
نظام مستند سازی و اطالع رسانی مزایده و در جهت استفاده از ساختمان ها و مکان های 

بالاستفاده در نظر دارد واحدهای ذیل را به مدت یکسال شمسی واگذار نماید: 
1- واگذاری واحدهای تجاری شیرخوارگاه امام علی )ع( )واقع در چهارصد دستگاه. بلوار 

عالمه جعفری. جنب گلزار شهدا( 
2- مرکز نگهداری بیماران روان مزمن مهر هشتگرد )واقع در ساوجبالغ. هشتگرد. بلوار 

سپاه(
آگهی  از چاپ  پس  روز   10 مدت  مزایده ظرف  در  توانند جهت شرکت  متقاضیان می  لذا 
نوبت دوم درخواست خود را به دبیرخانه ماده 28 مستقر در دفتر حقوقی اداره بهزیستی 
بلوار  البرز واقع در: کرج. میدان طالقانی.  اداره کل بهزیستی استان  شهرستان مربوطه و 

تعاون. خیابان فرهنگ. )دبیرخانه کمیته ماده 28( مراجعه نمایند. 
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

 نوبت اول

آگهی فراخوان عمومی
اداره کل بهزیستی استان البرز

اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت مصوب 80/11/27 و در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرای نظام مستند 
های  ها و مکان  سازی و اطالع رسانی مزایده و در جهت استفاده از ساختمان 

بالاستفاده در نظر دارد واحدهای ذیل را به مدت یکسال شمسی واگذار نماید: 
1- کارگاه نجاری و کارگاه خیاطی بهزیستی شهید صدوقی )واقع در میدان امام حسین. خیابان 

شهید صدوقی(
2- ساختمان مجتمع خدمات بهزیستی طالقان )واقع در شهرک طالقان(

بهزیستی  اداره  )واقع در میدان مدنی  بهزیستی شهرستان کرج  و تکثیر  بوفه و چاپ  3- واحد 
شهرستان کرج(

لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم 
درخواست خود را به دبیرخانه ماده 28 مستقر در دفتر حقوقی اداره بهزیستی شهرستان مربوطه 
فرهنگ.  خیابان  تعاون.  بلوار  طالقانی.  میدان  کرج.   : در  واقع  البرز  استان  بهزیستی  کل  اداره  و 

)دبیرخانه کمیته ماده 28( مراجعه نمایند. 
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

 نوبت اول

آرای دو سریال  نتایج  از  انتشار تصویری  با  تنابنده  محسن 
»پایتخت« و »بانوی عمارت« در جشنواره تلویزیونی جام جم، 

در اینستاگرام نوشت:
»تو شرایطی نبودم که پست بزارم، ولی مگه میذارن؟ تعداد آرای 

دو سریال رو ببینید، دقیق اندازه هم؟
این آمار رو هفته پیش روزنامه جام جم زده و البته اضافه کرده 
پایتخت 30 درصد و عمارت 23 درصد. لطف مردم نه یک 
بار بلکه بار ها شامل حال »پایتخت« شده و اهالی »پایتخت« 
هم همیشه به احترام مردم تالش کردن پس دست از تالش 
مذبوحانه بردارید و اجازه بدین مردم خودشون انتخاب کنند.«

 انتقاد تنابنده از آرای »پایتخت«
 در جشنواره جام جم

با اتمام فیلمبرداری فیلم کوتاه »یلدا« 
این فیلم هم اکنون در مرحله مونتاژ 

قرار دارد.
فیلم  فیلمبرداری  به گزارش رسیده، 
کوتاه »یلدا« به نویسندگی و کارگردانی 
میالد کریمی به تازگی در تهران به 
پایان رسیده و در حال حاضر این فیلم 

در مراحل پایانی فنی قرار دارد.
این فیلم کوتاه قرار است پس از اتمام مراحل فنی در جشنواره های 

داخلی به نمایش درآید.
علیرضا آهنگران، حامد بیسادی، فاطمه شایان، نگار پوراحمد، علی 
اصغر نوعی، حمید گودرزی، گیتی عرب خانی، الهه جمشید و 
الهه عباسی به همراه هنرمندان خردسال: امیر کریمی، آیالر بیرامی، 
زینب موسوی و هلیا قهامی بازیگرانی هستند که در این فیلم کوتاه 
به ایفای نقش پرداخته اند. دیگر عوامل اصلی »یلدا« عبارتند از: 
مشاور کارگردان: حامد بیسادی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: 

فرزانه نجاریان، منشی صحنه: الهه جمشید و....

 فیلمبرداری
 »یلدا« تمام شد

به  عالقمندان  استقبال  با  همزمان 
موسیقی و سینما از فیلم »ماموریت 
رتبه  به  آن  غیر ممکن« و رسیدن 
هفتگی  فروش  جدول  باالی 
سینماها، تعداد سانس های نمایش 
سینماها  از  برخی  در  فیلم  این 

افزایش یافت.
به گزارش رسیده، بعد از 15 روز از 
نمایش فیلم ماموریت غیرممکن با وجود تعداد سانس های کم 

در سینماها همچنان این فیلم فروش مطلوبی دارد.
یعقوب غفاری کارگردان فیلم گفت: خوشحالم که مردم در 
سینما با ترانه های فیلم همخوانی می کنند و سالن سینما لحظاتی 
تبدیل به کنسرت می شود و این یکی از اهداف من در ساخت 
فیلم بود و این موفقیت در حالی است که موضوع فیلم راجع به 
تولید ملی و فرار مغزهاست و تاکنون نه دولت و نه هیچ نهاد و 
ارگانی از فیلم حمایت نکرده است. امید است تا افزایش تعداد 

سانس ها به فروش بهتری دست پیدا کند.

خوشحالم سالن سینمای »ماموریت 

غیر ممکن« تبدیل به کنسرت می شود


