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جانشین رئیس ســازمان بورس در امور بین الملل اعالم 
کرد: تا به امروز بورس ایران، با ۹ کشور »آلمان، سوییس، 
ترکیه، چین، هنگ کنگ، عمان، یونان، عراق و هند« در 

موضوعات متفاوت اقدام به تعامل کرده است.
به گزارش زمان به نقل از ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
بهادر بیژنی گفت: این برنامه با همکاری مســووالنی که 
هم در حوزه فاینانس و هم در حوزه بورس فعالیت داشته 
تنظیم شــده که یکی از نکات بسیار مهم در این برنامه، 
وجود یک رهیافــت فعاالنه به جای یک رهیافت عکس 
العملی است. به عنوان مثال اگر احساس کنیم که باید با 
نهاد ناظری ارتباط داشته باشیم، بهتر است خودمان به 
سراغ آن ها برویم. منتظر نباشیم آن ها ارتباط را برقرار 
کنند یا اگر فکر می کنیم بعضی از بازیگران بازار سرمایه، 
مورد نظر و جزو اهداف ما هستند، خودمان فعاالنه برویم، 
به جــای این که منتظر بمانیم آن ها ســراغ ما بیایند. 
به نحوی تالش شد که دید مارکتینگ را توسعه دهیم.

جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
ارتبــاط نهاد ناظر با فعاالن بازار ســرمایه در زمینه بین 
المللی شــدن بیان کرد: در ایــن خصوص چند فعالیت 
مهم صورت گرفته اســت. مورد اول در صنعت نهادهای 
ناظر است که توانستیم با چند نهاد ناظر ارتباط عمیق، 
درازمدت و ســازنده برقرار کنیم. از سویی دیگر سازمان 
بورس تالش کرد، به جای این که با تعداد بسیار زیادی 
نهاد ناظر ارتباط سطحی و کم عمقی داشته باشد، با چند 
نهاد به تعامالت جدی برسد.وی تصریح کرد: یکی از این 
ارتباطات موفق با نهاد ناظر آلمان »بافین« اســت، که با 
همکاری آن ها در ایران ورکشــاپ برگزار شد. همچنین 
در این مدت ایران هم در آلمان حضور پررنگی داشت و 
از زمانی که موافقت نامه میان طرفین امضا شد، جلسات 
متعددی بین دو کشــور برگزار شد. آلمانی ها در بحث 
آیســکو حمایت جدی ای از ایران داشتند. عالوه بر آن، 
بیش از ۵۰ درصد حجم سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
ایران متعلق به آلمانی ها است.وی با اعالم خبر همکاری 
بازار ســرمایه ایران و چین بیان کرد: همچنین سازمان 
بورس و اوراق بهادار طی مدت اخیر ارتباط بسیار خوبی 
با نهــاد ناظر بورس هنگ کنگ، عمان و یونان داشــته 
اســت. آخرین خبری که در این خصوص مطرح اســت 
همکاری های مشــترک ایران با نهاد ناظر بازار سرمایه 
چین اســت. طی مذاکراتی که صورت گرفت توانستیم 
یک موافقت نامه امضــا و پروژه های مختلفی را تعریف 
کنیم.بیژنی بخش دوم فعالیت های بین المللی شــدن 

را در سطح نهادهای منطقه ای یا نهادها و سازمان های 
ویژه بیان کرد و گفت: ارتباط ما با »کامســک« کمیته 
دائمی همکاری های اقتصادی سازمان همکاری اسالمی، 
مثالی از ارتباط ما در ســطح نهادهای منطقه ای است. 
در این زمینه ما توانســتیم رییــس یکی از بخش های 
این کمیته باشیم و در بخش دیگر نایب رییس هستیم. 
همچنین در IFSP که در واقع آیســکو اسالمی است، 
فعالیت ما جدی تر شده است. در زمینه قانونگذاری این 
کمیته حضور ایران جدی اســت به طــوری که در این 
جلســات معاون حقوقی سازمان بورس ایران نیز حضور 
دارد.این مقام مســئول در بخش دیگــری از اظهاراتش 
با اشــاره به حضور ایران در آیســکو بیان کرد: در سطح 
نهادهای بین المللی مهم تریــن فعالیت ایران عضویت 
در IOSCO اســت.این در حالی است که بیش از یک 
ســال است که سازمان بورس عضو پیوسته آیسکو شده 
و در تالش اســت به عضو عادی تبدیل شــود و تا امروز 
چند مرحله از تصویب عضویت عادی ایران در این نهاد 
طی رایزنی های بســیار زیادی انجام شده است. در این 
زمینه ما با نهاد ناظر ســوییس یا همان »فینما« و نهاد 
ناظر ناظر آلمان جلسه حضوری داشته ایم و حمایت آن 
ها را جلب کرده ایم.وی در ادامه افزود: در بحث گفتگوی 
مالی مذاکرات مشــترک سازمان بورس، بانک مرکزی و 
طرف های سوییسی را در دستور کار داشته ایم. در این 
زمینه سوییســی ها به حمایــت از عضویت عادی ما در 

IOSCO اشاره کرده اند
.در مرحلــه اول پرونــده مــا در تیم ارزیابــی با حضور 
کشورهایی چون انگلیس، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، 
نهاد ناظر کبک و یونان بررســی شد و اعالم کردند که ما 
استانداردهای الزم برای همکاری با IOSCO به صورت 
عضو عادی را دارا هستیم. بعد از حصول این موافقت که 
یکی از مراحل بســیار مهم عضویت عادی ما در آیسکو 
اســت، پرونده ما به تیم ناظر ارسال شــد که در حدود 
۳۰ نهاد ناظر از کشورهای مهم دنیا در آن عضو هستند.

بیژنــی در ادامه توضیح داد: تا به حال چندین جلســه 
برگزار شده است. در این زمینه طی همین چند روز نیز 
مشغول تعامل با IOSCO و پاسخگویی به سواالت آنان 
بودیم. با وجود اینکه در بســیاری از نهادهای بین المللی 
عضو هستیم، اما عضویت در آیسکو ماهیت دیگری دارد. 
به جرات می توان گفت که عضویت عادی ایران در  این 

نهاد، موضوع بسیار جالب، جذاب و جدی است.
ادامه در صفحه 7

همکاری سازمان بورس کشور با بورس های جهان؛

تعامل بازار سرمایه ایران با ۹ کشور دنیا

آقای مهندس فریبرز سعیدی کیا
عنـوان به  شما   شایسته  و  جا  به  انتصاب  تبریک   ضمن 
" بخشدار مرکزی شهرستان رشت" ؛ برای شما موفقیت روز افزون 
و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزدمنان مسالت می نماییم.
حیدری- نیازپور

سازمان ملل خواستار مهار نیروهای صهیونیستی

تظاهرات »بازگشت بزرگ« 
کابوس تل آویو و متحدانش

 وزارت بهداشت فلسطین آمار شهدای دیروز در شرق غزه را سه نفر 
و آمــار زخمی ها را ۲۵۰ نفر اعالم کرد.منابع از وقوع درگیری میان 
فلســطینی ها و ارتش رژیم صهیونیستی در مرزها میان نوار غزه و 
اراضی اشغالی خبر دادند. نیروهای اسرائیلی نیز منطقه اطراف نوار 

غزه را منطقه نظامی بسته اعالم کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، جمعیت گسترده ای در تظاهرات 
"بازگشــت" که بعد از نماز جمعه برگزار شــد، مشارکت کردند و 
الســتیک هایی را آتش زدند.در پی شــلیک گاز اشک آور از سوی 
نیروهای اســرائیلی به سمت فلسطینی ها در مرزهای غزه، تعدادی 
از تظاهرکننــدگان به حالت خفگی دچار شــدند. در درگیری های 

امروز بیش از ۸۰ فلســطینی زخمی شــدند که ۳۵ تن از آنان به 
دلیل اصابت گلوله بوده است.اشــغالگران اسرائیلی با تیراندازی در 
نزدیکی ۱۰۰ متری دیوار مرزی با غزه تظاهرکنندگان فلسطینی را 
تهدید می کنند.چندین تن از شهروندان فلسطینی در شرق جبالیا 
در دومین جمعه راهپیمایی بازگشت به ضرب گلوله نیروهای رژیم 
صهیونیســتی زخمی شده اند.نیروهای اشــغالگر با شلیک گازهای 
اشک آور اقدام به ســرکوب تظاهرکنندگان در مرزهای شرقی نوار 
غزه کردند.هواپیماهای شناسایی در پایین ترین سطح در امتداد نوار 
مرزی شرق نوار غزه به پرواز درآمده اند.نیروهای اسرائیلی نیز منطقه 
اطراف نوار غزه را منطقه نظامی بسته اعالم کردند.کمیته هماهنگی 
راهپیمایی های بازگشــت دیروزخواســتار بزرگترین بسیج مردمی 
در شــرق نوار غزه بدون نزدیک شــدن به دیوار مرزی شد.جوانان 
فلســطینی تعداد زیادی از الستیک های خودروها را طی تظاهرات 
آتش زدند، همچنین از آینه ها به منظور جلوگیری از دید سربازان 

اسرائیلی استفاده کردند.
سازمان ملل خواستار مهار نیروهای صهیونیستی

رویترز نوشت: »الیزابت تروسل« سخنگوی این کمیساریا گفت 

که ســالح گرم به عنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار می 
گیرد و کاربرد غیرموجه این ســالح می توانــد به منزله قتل 
عمد غیرنظامیان و ناقض کنوانسیون چهارم ژنو )کنوانسیونی 
بــرای حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ( باشــد.رویترز به 
نقل از یک مقام مطلع آورد که یک فلســطینی که در اعتراض 
ها علیه رژیم صهیونیستی در امتداد مرز غزه زخمی شده بود، 
روز جمعه بر اثر شــدت جراحات وارده به شــهادت رسید. با 
احتساب این مورد، شمار فلسطینی هایی که بر اثر شلیک گلوله 
نیروهای رژیم صهیونیســتی از ۳۰ مارس )۱۰ فروردین ماه( 
تاکنون شهید شده اند، ۲۰ نفر اعالم شد.راهپیمایی »بازگشت 
بــزرگ« از روز جمعه گذشــته در غزه همزمــان با روز زمین 
برگزار شد. معترضان گفته اند این راهپیمایی و حضور خود در 
مرزهای شــرقی غزه با فلسطین اشغالی را تا حدود پنج هفته 
آینده که هفتادمین سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی است، 
ادامه خواهند داد.ســازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر 
تیراندازی نظامیان صهیونیســتی به طرف فلسطینی ها را به 

شدت مورد انتقاد قرار داده اند.

ســخنگوی وزارت امورخارجه گفت:سیاســت های دوران اخیر 
سعودی ها یک تراژدی بسیارغم انگیز است که کشوری اسالمی 
با آن همه ادعاهای پرطمطراق خود را تا ســطح یک مجیزگوی 

رژیم اشغالگر قدس تنزل دهد.
   به گزارش زمان به نقل ازدیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه، 
بهرام قاســمی در واکنش به ســخنان تــازه ولیعهد کج اندیش 
ســعودی در مصاحبه با نشــریه آمریکایی تایم افزود: جاه طلبی 
ولیعهد بداندیش ســعودی از حد و اندازه برون شده است و می 
رود تا به یک بیماری العالج و مزمن بدل شــود.وی اضافه کرد: 
او در جنگ قدرت درون خاندان ســلطنتی و برای جلب حمایت 
آمریکا و اخیرا رژیم اشــغالگر قدس در کنار پرداخت میلیاردها 
دالر از ثروت مردم خود، به بیان هر ســخن مضحک و البته شرم 
آوری نیز مبادرت می ورزد. ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه 
داد: ایــن تازه از راه رســیده جویای نام و قدرت چشــم خرد بر 
تمامی واقعیت های تاریخی و هفت دهه جنایات رژیم غاصب و 
کودک کش صهیونیستی فرو بسته و در خیانتی بزرگ و آشکار 
به آرمان فلسطین دم از شناســایی و همسویی کشورش با این 
رژیم نامشروع می زند.  قاسمی افزود: این سخنان نشان می دهد 

او نه تاریخ خوانده است، نه جغرافیا می داند، نه آرمان مردم خود 
و آزادگان جهان را درمی یابد و نه از ســتمی که بر امت اسالمی 

و فلســطینیان رفته و می رود چیزی می فهمد و نه فلســطین، 
نه جهان عرب، نه جهان اســالم و نه دوســت و نه دشمن را از 
هم باز می شناسد.وی گفت: هشدار می دهیم همه توطئه های 
تفرقه افکنانه ســالیان اخیر درمیان کشورهای اسالمی و ایجاد 
و گســترش گروه های تروریســتی و افراط گــرا همانند داعش 
و همزادان آن، با هدف بروز نفاق و انشــقاق در جهان اســالم و 
فراموشی تدریجی آرمان فلسطین و ایجاد حاشیه امن برای رژیم 
جعلی و غاصب صهیونیستی طراحی و اجرا شده است.سخنگوی 
وزارت امورخارجه تصریح کرد: سیاست های دوران اخیرسعودی 
ها یک تراژدی بسیارغم انگیز است که کشوری اسالمی با آن همه 
ادعاهای پرطمطراق خود را تا سطح یک مجیزگوی رژیم اشغالگر 
قدس تنزل دهد.وی گفت: قطعا ایــن مذلت و خود زنی فرجام 
شــومی برای مســببان این عقب گرد تاریخی به همراه خواهد 
داشــت و به عنوان ننگی بزرگ برای عربستان در روند تحوالت 
جهان اسالم ثبت خواهد شد.محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
سعودی اخیرا ضمن به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، دو 
رژیم متجاوزعربستان و اسرائیل غاصب را دارای منافع و دشمنان 

مشترکی مانند ایران دانسته است.

سیاست های اخیرسعودی ها یک تراژدی غم انگیز است

پیش فروش سکه گران شد
 

بانک مرکزی در اقدامی پیش بینی نشده قیمت پیش فروش سکه 
را افزایش داد به طوری که سکه در دو سر رسید شش ماهه و یک 

ساله بین ۵۰ تا 7۵ هزار تومان گران شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، با تصمیم جدید بانک مرکزی 
ماهه  سررسید شش  در  آزادی  بهار  سکه  فروش  پیش  قیمت 
که تا پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به یک 
میلیون و ۴7۵ هزار تومان افزایش یافته است، همچنین قیمت 
که  در سررسید یک ساله  آزادی  بهار  تمام  فروش سکه  پیش 

یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به یک میلیون و ۳۵۰ هزار 
از امرور در بانک ملی اجرایی می شود. تومان رسید.این نرخ ها 

پیش فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن ماه در دستور کار 
بانک مرکزی قرار گرفت تا در قالب بسته سیاستی کنترل بازار 

ارز اجرایی شود در این فرآیند قرار بود تا با جذب نقدینگی تا 
حدی منابع از سرگردانی در بازار ارز خارج شده و به شبکه بانکی 
برگردد.اما بانک مرکزی در اقدامی که پیش بینی نشده بود و البته 
پیگیری ها برای بررسی دالیل این افزایش قیمت فعال با توضیحی 
افزایش قیمت پیش فروش زد.در  همراه نبوده است، دست به 
حال حاضر سکه تمام بهار آزادی با قیمتی بیش از یک میلیون 
و 7۰۰ هزار تومان در بازار فروش می رود این در حالی است که 
قیمت سکه در پایان سال گذشته به یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان رسیده بود، اما در چند روز ابتدایی سال جاری با جهش 
قیمتی همراه شد.مسئوالن میزان حباب سکه را تا حدود ۱۲۰ 
هزار تومان پیش بینی می کنند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت 

دالر اعالم کرده اند.

بیآبی
بهتابستان

نزدیکترمیشود

ادامهمذاکرات
دستمزد

ازاینهفته

پیشفروش
سکه

گرانشد
631
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همکاری سازمان بورس کشور با بورس های جهان؛

 تعامل بازار سرمایه ایران با ۹ کشور دنیا

ین  اصلی تر صهیونیستی  یم  رژ یف :  ظر
است جهان  امنیت  علیه  تهدید 

  

به گزارش زمان، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق درمورد سوآپ 
نفت خام کرکوک اظهار کرد: چندماهی است که این توافق صورت 
گرفته است. اواخر سال قبل شایعاتی مبنی بر توقف این پروژه 

6شنیده شد اما باید گفت این پروژه ادامه دارد.

آغاز سوآپ نفت کرکوک 
توسط ایران از اردیبهشت

به گزارش زمان، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر 
اینکه پرداخت وام 1۵ میلیون تومانی ازدواج از اولین روز سال 
نامه پرداخت وام 1۵ میلیون  جدید الزم االجراست، گفت: آیین 

تومانی در حال تدوین است.

به گزارش زمــان، وزیر کار و رفاه اجتماعی از توجه دولت برای 
ایجاد کارگاه های کوچک برای اشــتغال آفرینی خبر داد. وی  
گفت: در بخش کشاورزی به ویژه گیاهان دارویی حمایت های 

الزم را از کشاورزان انجام خواهیم داد. 7

پرداخت وام ۱۵ میلیونی 
ازدواج الزم االجر است

فقر زدایی و ایجاد اشتغال 
ازالویت های دولت 

5
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رییس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:

»ضربه شست ایران« به بر هم زنندگان برجام

سرمقاله

حمایت از کاالی ایرانی 
بستری برای سرمایه گذاری

نگاه روز

مناطق آزاد و حمایت از 
کاالی ایرانی

»دارکوب«معضل »اعتیاد« 
را روی پرده سینما برد

 حمایت از کاالی ســاخت داخل، اشــتغال 
ایرانیان و به ویژه جوانان، ایجاد بستری پایدار 
برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بهبود 
توزیع درآمد را به دنبال دارد.نامگذاری ســال 
جاری تحت عنوان "حمایت از کاالی ایرانی" 
توســط مقام معظم رهبری، بیانگر اســتمرار 
اولویت و دغدغه  ایشان در حوزه اقتصاد کشور 
بوده و بر همین اســاس، عنوان سال جاری را  
بــه موضوع حمایت از کاالی ایرانی اختصاص 
داده اند. بدیهی اســت چنانچه بخواهیم این 
مهم به نحو شایسته ای محقق شود، در ابتدا 
الزم اســت موضوع از منظر مصرف کنندگان، 
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی و نیز 
حاکمیت مــورد مداقه و تبیین قرار گیرد.  از 
بُعد مصرف کننده، خریــد کاالی ایرانی یک 

انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است.

8

2 ولی اهلل سیف

بازگشت بزرگ« کابوس تل آویو3 تظاهرات »
مرتضی کوه مسکن

عبدالرسول خلیلی

به گزارش زمان، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: دشمنان باید بدانند در شرایط برگشت پذیری برجام شرایط ویژه ای رقم خواهد خورد و زمانی که مسووالن بلندپایه نظام اراده کنند، ضرب شست 
ویژه ای برای برهم زنندگان این توافق خواهیم داشت. علی اکبر صالحی افزود: در سه تا چهار ماه آینده گردنه های بسیار مهمی در عرصه بین المللی داریم که باید از آن به نحو مطلوبی عبور کنیم و 

این امر تنها با وفاق ملی، همدلی، همزبانی و صرف نظر از مسائل اختالف برانگیز محقق خواهد شد.

سازمان ملل خواستار مهار صهیونیست ها شد
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 حمایت از کاالی ایرانی
 بستری برای سرمایه گذاری

*ولی اهلل سیف
 حمایت از کاالی ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ایجاد 
بستری پایدار برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد 
را به دنبال دارد.نامگذاری ســال جاری تحت عنوان "حمایت از کاالی 
ایرانی" توسط مقام معظم رهبری، بیانگر استمرار اولویت و دغدغه  ایشان 
در حوزه اقتصاد کشــور بوده و بر همین اساس، عنوان سال جاری را  به 
موضوع حمایت از کاالی ایرانی اختصاص داده اند. بدیهی است چنانچه 
بخواهیم این مهم به نحو شایســته ای محقق شــود، در ابتدا الزم است 
موضوع از منظر مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و نیز 
حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیــرد.  از بُعد مصرف کننده، خرید 
کاالی ایرانــی یک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی اســت. نگرش ملی 
مبنی بر ارزشــمند بودن هزینه کرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی 
بر اقتصاد کشــور است؛ چرا که حمایت از کاالی ساخت داخل، اشتغال 
ایرانیان و به ویژه جوانان، ایجاد بســتری پایدار برای ســرمایه گذاری و 
رشــد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را به دنبال دارد و تحقق این شعار 
ملی، زمینه مناسبی را برای مهار چالش ها و بهبود شرایط کنونی اقتصاد 
کشور فراهم می سازد.البته کاالی ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده 
کاالها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم، 
هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشــتری را نسبت به خرید کاالهای 
ایرانی و بهره گیری از خدمات داخلی )به ویژه در صنعت گردشگری( از 
خود نشان دهند. نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید 
کاالی داخلــی به عنوان فرهنگ مصرفی، بایــد انتخاب کاال و خدمات 
ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در 
غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده 
و نهادینه نخواهد شد.لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، الزم 
اســت تولیدکنندگان کاالها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات 
داخلی پیش قدم شوند. تکریم مشــتریان و ارایه خدمات پس از فروش 
مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهره گیری از فن آوری های روز 
دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتــی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی 
اســت که الزم اســت توســط تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی مورد 
توجه قــرار گیرند. به بیان دیگر، تولیدکننده باید تولید و عرضه داخلی 
کاالی خود را مشــابه با تولیدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی 
و در رقابت با ســایر تولیدکننــدگان کاال، ارائه دهد و در این راســتا، 
هزینه هایی همچون هزینه های سربار، بهره وری پایین و سوءمدیریت را 
بر مصرف کننده داخلی تحمیل نکند.مسئله بسیار مهمی که الزم است 
مورد توجه قرار گیرد، مســئله برندسازی است. طبیعی است که وقتی 
یک تولیدکننده، نشان کاالی خارجی را برای فروش کاالی خود به کار 
می برد، توجه به مســئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی 
نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پایدار میان مصرف کننده و 
تولیدکننده مقوله برندسازی تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به 
طوری که مصرف کننده داخلی به راحتی و با اتکا به برندهای تجاری ملی 
خوشنام، کاالها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و تولیدکننده نیز 
در جهت تقویت و گسترش برند تجاری خود تالش مضاعف کند.  بدین 
ترتیب، مصرف کننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ 
خرید کاالی داخلی از ســوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد احترام و 
تکریم واقع می شــود.بعد سوم در حمایت از کاالی تولید داخل، نقش و 
وظایف حاکمیت است. الزم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با 
بهبود و تسهیل فضای کسب و کار، ضمن کاهش هزینه های مبادله، به 
سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور 
مشــخص، دولت باید به نحوی متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون، نرخ 
تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مدیریت کند که هم قدرت خرید 
ملی مصرف کننده حفظ شود و هم قدرت رقابت پذیری برای تولیدکننده 
تقویت شود.در این چارچوب، انتظار می رود مبارزه جدی با قاچاق کاال، 
ثبات در سیاســت گذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاست های پولی، 
ارزی، مالــی و تجاری و رفع تنگناهای تولیدی و در نهایت بهبود فضای 
کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گیرد.الزم به یادآوری 
است که تولید کاال و خدمات و تأمین مالی فعالیت های تولیدی دو روی 
یک سکه هستند؛ چرا که برای تولید کاالی داخلی می بایست بازارهای 
مالی خدمات مناســبی را به فعالیت های مولد ارائه دهند. در شــرایط 
کنونی، حدود ۹۰ درصد تامین مالی فعالیت های اقتصادی توســط بازار 
پول صورت می گیرد، این در حالی است که بازار پول با مشکل تنگنای 
اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش یافته اســت. بر همین 
اساس، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ و اجرای 
مجّدانه  برنامه اصالح نظام بانکــی جهت حمایت از چرخه فعالیت های 

اقتصاد کشور و تولید کاالی ایرانی، امری حیاتی است.
Email:Info@zamandaily. ir

رشد 8/3 درصدی تسهیالت دهی به بخش 
صنعت و معدن 

بررســی آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی اســت، 
تســهیالت پرداختی بانک ها و موسســه های اعتباری در ۱۱ ماهه 
سال ۹۶ در بخش صنعت و معدن با رشد ۸.۳ درصدی در همسنجی 
با ســال ۹۵ به یک هزار و ۵۱۲ هزار میلیارد ریال رســید.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، از آمارنامه های یاد شــده، تا پایان بهمن ماه ۹۶ 
بخش بازرگانی نیز 7۲۵ هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده 
که رشــدی ۱۲.۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ نشان 
مــی دهد.برپایه این گزارش، از یک هــزار و ۵۱۲ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۴.۵ درصد آن 
)مبلغ یک هزار و ۲7۸ هزار میلیارد ریال( در تامین سرمایه در گردش 
پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این 

بخش توسط بانک هاست.

تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت 
از کاالی ایرانی 

»حسین نوش آبادی« رئیس کارگروه سیاست 
داخلی و امور شوراهای مرکز نمایندگان ادوار 
مجلس، شــکوفایی و خــروج از چالش های 
کنونی اقتصاد کشــور را نیازمند اهتمام جدی 
همگان دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی به طور 
یقین بــا حمایت از تولید و مصرف محصوالت 

ایرانی محقق خواهد شد.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، نوش آبادی افزود: 
رهبر معظم انقالب سال ۱۳۹7 را سال حمایت از 
کاالی ایرانی نام نهاده و بر ضرورت حمایت از تولید 
و مصرف محصوالت داخلی ایرانی برای رونق اقتصاد 
کشــور تاکید فرمودند.وی اظهار داشت: نامگذاری 
سال های گذشته مبنی بر سال تولید ملی، حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی توسط معظم له، نشانگر این 
اســت که اقتصاد کشور برای شــکوفایی و خروج 
از چالش هــای کنونی نیازمند اهتمام جدی همه 
مردم و مسئوالن کشور در تقویت اقتصاد مقاومتی 
با رویکرد تولید داخلی، حمایت از سرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلف، توجه به اســتعدادهای 
خودی، تشویق کار و حمایت از کاالها و محصوالت 
داخلی و ایرانی است.وی تصریح کرد: بدون تردید 
اقتصاد مقاومتی در گرو تولید ملی و تولید ملی در 
گرو حمایت از کاالهای ایرانی و داخلی است. از این 
رو با حمایت از تولید و ســرمایه ایرانی می توان به 
افزایش کیفی محصوالت، اشتغالزایی و رونق کسب 
و کار امیدوار بــود.وی افزود: نقش آفرینی مردم و 
فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی و الهام 
گرفتن از الگوی نظــام اقتصادی و پیروی از مدل 
علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالب اســالمی 
عامل شکســت و عقب نشــینی دشمن در جنگ 
اقتصادی تحمیلی علیه ملت ایران خواهد بود.نوش 
آبادی گفت: همانطور که در ســند سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی آمده اســت، رسیدن به رشد 
اقتصادی پویا و بهبود شاخص های اقتصادی کشور 
در گرو توجه به رویکــرد جهادی، انعطاف پذیری 
و فرصت ســازی مولد درون زا پیشرو برونگراست.

وی گفت: حمایــت از تولید ملی، حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی و حمایت از کاالی ایرانی کلید واژه 
هایی است که طی دو ســال گذشته رهبر معظم 
انقالب اســالمی بر آن همواره تاکید داشته اند.به 
گفته وی، بدیهی اســت بدون وجــود این عناصر 
و تعامــل دولت، دســت اندرکاران تولیــد و مردم 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی به ســرانجام 

نخواهد رسید.

رکود تورمی در انتظار بازار مسکن

 یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: احتماال عواملی 
همچون افزایش نرخ ارز، نرخ سود بانکی و فشارهای 
بین المللی تاثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت 
و بخش مسکن نیز یکی از سطوحی است که دچار 
تورم رکودی می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
ســلمان خادم المله اظهار کرد: به اعتقاد من دالر 
هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد و فعاالن بازار 
مسکن منتظر هســتند که وضعیت دالر به تثبیت 
برســد تا خود را با آن تطبیق کننــد. در ماههای 
اخیر با تاثیــر متغیرهای اقتصادی همچون کاهش 
نرخ بهره و افزایش نرخ ارز، مسکن دهکهای ۸ و ۹ 
تحرک بیشتری به خود گرفت و اگر قرار باشد نرخ 
ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال آن باالست 
با یک وقفه زمانی چند ماهه تاثیر خود را با رشــد 
قیمت مسکن و رکود این بخش خواهد گذاشت.وی 
با بیان اینکه با رشد قیمت مسکن، دهکهای باالی 
جامعه نیز توان محــدودی برای خرید دارند تاکید 
کــرد: اگر نرخ ارز باز هم افزایــش پیدا کند انتظار 
داریم قیمت مسکن باز هم باال برود و این بازار وارد 
فضای تورم رکودی شــود. چیزی که از متغیرهای 
االن وضعیت کالن اقتصاد می بینم این اســت که 
نه تنها در بازار مســکن، بلکه اگر شرایط به همین 
منوال پیش برود و فشــارهای بین المللی افزایش 
پیدا کند در کلیت اقتصاد هم چشــم انداز روشنی 

دیده نمی شود.

اخبار

سرمقاله

 لجاجت اندیشه درست را 
از بین میبرد.
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امور قراردادها  تماس حاصل فرمایند.  
روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان

آگهی ماده سه قانون نوبت دوم
 تعیین تکلیفو وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم سهیبه صیدی فرزند ویسمراد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۱۶۰ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به محله 
از آقای ویسمراد صیدی خریداری درخواست سند مالکیت نموده  مسجدخلفا که 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۶-۶۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۶7۶  مورخ  ۲۴ 
/ ۱۱/ ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۲۸ / ۶7متر مربع 
به نام خانم سهیبه صیدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
سیدجبار فرجی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به دادگاه  تا  اداره تسلیم دارند  این  به  را کتباً  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم سهیبه صیدیصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۸  /  ۱ /  ۱۳۹7 
تاریخ انتشار دوم  ۲ /  ۲ /  ۱۳۹7

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

آقای بهمن احمدی زاده فرزندمیراحمددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک فرعی از ۲ اصلی آیشه دول واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قریه 
مالکیت  سند  درخواست  و  میرزاییخریداری  احمد  ورثه  آقایان  از  که  دول  آیشه 
نمودهو پرونده نیز تحت کالسه۹۵–۸۳تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۶۳۸ مورخ 
  ۲۴۰۰ مساحت  به  مرغداری  واحد  یک  مالکیت  سند  صدور  ۹۶/۱۱حکمبه   /  ۲۴
متر مربع بنام آقای بهمن احمدی زاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور مرحوم احمد میرزاییمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی 
انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  می شود 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاهارسال گردد،معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای بهمن احمدی زادهصادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول ۱۸/ ۱/ ۱۳۹7
 تاریخ انتشار دوم ۲/ ۲/ ۱۳۹7

رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: دشمنان باید 
بدانند در شرایط برگشــت پذیری برجام شرایط 
ویژه ای رقم خواهد خورد و زمانی که مســووالن 
بلندپایه نظام اراده کنند، ضرب شســت ویژه ای 

برای برهم زنندگان این توافق خواهیم داشت.
به گزارش زمان به نقل از سازمان انرژی اتمی، علی 
اکبر صالحی افزود: در سه تا چهار ماه آینده گردنه 
های بسیار مهمی در عرصه بین المللی داریم که 
باید از آن به نحو مطلوبــی عبور کنیم و این امر 
تنها با وفاق ملی، همدلی، همزبانی و صرف نظر از 
مسائل اختالف برانگیز محقق خواهد شد.صالحی 
با اشاره به تالش ها و زحمات بی شماری که برای 
توافق برجام صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: 
دشمنان باید بدانند که در شرایط برگشت پذیری 
برجام - به رغم اینکــه هیچ گاه به دنبال چنین 
شرایطی نیستیم - شــرایط ویژه ای رقم خواهد 
خورد و زمانی که مســووالن بلندپایه نظام اراده 
کنند، ضرب شســت ویژه ای برای برهم زنندگان 
این توافــق خواهیم داشــت.صالحی افزود: البته 
هیچگاه به دنبال حدوث چنین وضعیتی نیستیم. 
ما به جد بــه دنبال حفظ منافع و حاکمیت ملی 
خود هســتیم اما در صورت خارج شدن آمریکا و 
عقب نشینی اروپا و قدرت های بزرگ دیگر از این 
توافق، قطع به یقین به گونه دیگری عمل خواهیم 
کرد.رییس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر این که 
سال ۹7، سال پُر چالشی برای کشورمان در عرصه 
بین المللی خواهد بود، افزود: ما در این ســال در 
گردنه ترامپ قــرار داریم؛ فردی تاجر مســلک 
که علــم تجارت را وارد علم سیاســت کرده و با 
تصمیمات غیرقابل پیش بینی ســعی براین دارد 
تا آرای خویــش را در عرصه بین الملل به پیش 
ببرد. از جمله همین مساله مذاکره با کره شمالی 
اســت که به رغم آن که به ظاهر کره شمالی در 

یک تــوازن بازدارندگی قــرار دارد، اما دورنمای 
مذاکرات این دو کشور در فضایی مبهم و پیچیده 
قرار گرفته که نتایج آن برای کشور ما هوشیاری 
و بیــداری مضاعفی را در عمــل و در تصمیمات 
سرنوشت ســاز کشــور می طلبد.وی با اشاره به 
پروژه های در دســت انجام سازمان انرژی اتمی 
اظهار داشت: وقتی از این سازمان در افکار عمومی 
صحبت می شود کلماتی چون سانتریفیوژ، نطنز، 
آب ســنگین و ... در ذهن متبادر می گردد، حال 
آن که ابعاد کاری و خدمات اجتماعی این صنعت 
بسیار وسیع است. صالحی اظهار داشت: در حال 
حاضر پروژه مرکز یون درمانی با مشارکت کشور 
اتریش در حال پیگیری اســت. مقدمات احداث 
این مرکز از سال گذشته در دست انجام است که 
در صورت تحقق، خدمات ارزشمند و دستاوردی 
عظیم بــرای ملت ایران دربر خواهد داشــت.وی 
 GMP خاطرنشــان کرد: از طرف دیگر در بحث
رادیو داروها نیز متخصصان و مهندسین گرانقدر 

سازمان، پروژه بزرگ ۶۰ میلیون یورویی به عالوه 
۱۰۰ میلیــارد تومان را در دســت اجرا دارند که 
ایران را از لحاظ تولید رادیوداروهای با کیفیت در 
شــرایط متفاوتی قرار می دهد.وی افزود: سازمان 
انرژی اتمی همچنین احداث دو نیروگاه جدید در 
بوشهر را در حال انجام دارد که همکاران پر تالش 
ما در بوشهر در حال پیشبرد آن هستند. ضمن آن 
که در زمینه اکتشاف و استخراج هم دستاورهای 
خوبــی برای ملت عزیز ایران داریم که همزمان با 
روز ملی فناوری هسته ای بخشی از آن در معرض 

دید عموم قرار خواهد گرفت.
صالحی سال گذشــته را در پیشرفت برنامه ها و 
طرح های پیش روی صنعت هسته ای سالی پُربار 
توصیف کرد و گفت: بــه رغم تنگناهای موجود، 
واقعاً کارهای شایســته ای در ســال ۹۶ با همت 
همکاران ســازمان صورت گرفته که انشــاء اهلل 
در روز ملــی فناوری هســته ای از برخی از آنها 
رونمایی خواهد شد. وی با اشاره به برخی مواضع 

غیر منصفانــه داخلی از ســوی مخالفان برجام 
خاطرنشــان کرد: ای کاش مســائل در کشور با 
لحاظ کردن انصاف مورد ارزیابی قرار می گرفت. 
زمانی که رییس جمهوری آمریکا توافق برجام را 
بدترین معاهده برای کشــور خــود می داند، عده 
ای در داخــل در حال تکذیــب و یا تخفیف این 
دســتاورد و به طور کل تالش ها و پیشرفت های 
دانشــمندان ما هســتند و با طرح مسائل شبهه 
برانگیز سعی دارند بذر ناامیدی در جامعه بپاشند. 
درحالی که عبور از بحران های پیش روی کشور 
نیازمند وفاق ملی و همبستگی تمامی جبهه های 
سیاسی داخل کشور اســت.وی با ذکر این نکته 
که ایران تنها کشوری اســت که غنی سازی آن 
به گونه ای به تایید ســازمان ملل رسیده است به 
موقعیت حساس کشورمان در منطقه اشاره کرد و 
گفت: ولیعهد عربستان با سفر اخیر خود به آمریکا 
ســعی در امتیازگیری و برخورداری از حق غنی 
سازی داشــت که تاکنون با مخالفت جدی البی 
صهیونیســت ها روبه رو شده اســت. حال آنکه 
جمهوری اســالمی ایران تنها بــا تکیه بر همت 
جوانان این مرز و بوم، بدون نیازمندی به ابرقدرت 
ها نه تنها به غنی سازی دست یافته بلکه آن را به 
طور غیر مستقیم به تایید مجامع بین المللی نیز 
رسانده است؛ همین مساله کشورمان را در منطقه 
مقتدرتر از قبل ساخته است.وی تصریح کرد: لذا 
امروز شاهد نگرانی عربستان و کشورهای بی ریشه 
برابر ایران مقتدر هستیم و به تبع آن کینه توزی 
ها و دشــمنی های آنهایی که نمی خواهند این 
اقتدار را شاهد باشند . لذا شرایط و فضای کنونی 
نیازمند هوشــیاری و عملکرد مقتدرانه ماست تا 
عالوه بر حفظ این اقتدار و ســربلندی کشور، بر 
توانمندی کشور عزیزمان در همه عرصه ها هرچه 

بیشتر و بهتر افزوده شود.

رییس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:

»ضربه شست ایران« به بر هم زنندگان برجام

دریادار سیاری: باید توان دفاعی 
خود را باال ببریم

ظریف :رژیم صهیونیستی اصلی ترین 
تهدید علیه امنیت جهان است

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: بایــد آنقدر توان دفاعی خود را باال 
ببریم که هیچکس به خــودش اجازه ندهد به 

منافع ما آسیبی وارد کند.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، امیــر دریادار 
حبیب اهلل ســیاری درخطبه هــای پیش از نماز 
جمعه این هفته تهران با طرح این پرســش که 
وضعیت امــروز جامعه ما چگونه اســت، افزود: 
امروز وضعیت کشــور در وضعیت بسیار مطلوب 
و درخشانی است و امروز کسی نمی تواند جایگاه 
جمهوری اســالمی ایران را در تصمیمات جهانی 
نادیــده بگیــرد. وی با بیان این کــه جمهوری 
اســالمی ایران جایگاه خــودش را دارد و حرف 
خودش را می زند و حرف حق را دنبال می کند، 
اظهارکرد: ما برای حفظ و ارتقای این جایگاه باید 
قدرت ســازی کنیم. ما بایستی توان بازدارندگی 
کشــور را باال ببریم. وی با اشاره به قدرت سازی 
و باالبردن توان دفاعی کشور گفت: ما برای ارتقا 
ســطح دفاعی خود از کســی اجازه نمی گیریم. 
معاون هماهنگی کننده ارتش جمهوری اسالمی 
افــزود: ما آنچه بــرای دفاع از کشــور و انقالب 
مقدس جمهوری اســالمی الزم داریم تامین می 
کنیم و از کســی نیز اجازه نمی گیریم. اما برای 
اینکه قدرت سازی شــود و توان بازدارندگی باال 
برود باید به دو موضوع عمده توجه کنیم که اول 
اینکــه نیاز به تجهیزات روز داریــم که امروز به 
برکت توانمندی جوانان با نگاه به درون در حال 
تامین است.دریادار سیاری گفت: امروز تجهیزات 
عمده در داخل کشور ساخته می شود. اما مهمتر 
از ســاختن تجهیزات، نیروی انسانی الهی محور 

اســت که می تواند آن تجهیزات مورد نیاز را نیز 
بسازد و بکار گیرد و بالندگی کشور را حفظ کند. 
»اما این نیروهای انســانی مدنظر ما چه ویژگی 
هایی باید داشته باشــد. بطورقطع هر انسانی با 
ویژگی خاص خود نمی تواند بلکه باید شایســته 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در پرورش نیروی 
انســانی موردنیاز نه تنها در بخش دفاع بلکه در 
همه سازمان ها باید توجه کنیم.« دریادارسیاری 
متعهد بــه نظام اســالمی، مومــن، متخصص، 
بابصیرت، خالق، ایثارگر، شهادت طلب و والیت 
مــدار را از ویژگی ها نیروی انســانی مورد نیاز 
نیروهای مسلح جمهوری اســالمی عنوان کرد.

وی یادآور شــد: اگر زندگی شهدا به ویژه زندگی 
شهید سپهبدامیرعلی صیاد شیرازی بررسی کنیم 
می بینیم تمام ایــن ویژگی ها در او وجود دارد. 
ویژگــی های خاصی مانند مومــن بودن، تعهد، 
ایثارگری، تواضع ،فروتنیف تخصص ، شــهادت 
طلبــی، بصیرت و والیتمــداری در زندگانی این 
شــهید بزرگوار وجود دارد.امروز باید این ویژگی 
هــا را مدنظر قرار بدهیم.معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به سخنان 
رهبر معظم انقالب در مورد زندگی این شــهید، 
گفت: بــرای تامین نیروی انســانی مــورد نیاز 
جمهوری اسالمی ایران در بخش دفاع و در همه 
ســازمان و برای همه جوانانی که آینده ساز این 
کشور هستند و به دنبال حفظ انقالب و بالندگی 
هستند باید ویژگی های همه شهدا را در مسائل 
تربیتی و آموزشــی خود مورد توجه قرار دهیم 
و با تکیه به این ویژگی ها، نیروی انســانی خود 
آموزش دهیم.دریادار ســیاری در ادامه سخنان 
خود با موضوع شهید و شهادت به شهادت سپهبد 
صیاد شیرازی اشاره کرد و افزود: ۲۱ فروردین ماه 
سال 7۸ شهید ســپهبد صیاد شیرازی به دست 
منافقین کوردل به شــهادت رسید. وی با اشاره 
به ســخنان رهبرمعظم انقالب در رابطه شهید و 
شــهادت مبنی براین که هرچه داریم به برکت 
خون شهدا است، افزود: باید بررسی کنیم که چه 
داریم که به برکت خون شــهدا باید حفظ شود و 
باید به عنوان دســتاوردهای بزرگ انقالب اسالم 

همیشه در سرلوحه کارمان قرار گیرد.

وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران با 
تاکید بر ضرورت اقدام جمعی جنبش عدم تعهد 
در برابــر جنایات رژیم صهیونیســتی گفت: باز 
گذاشتن دست این رژیم برای جنایت نشانه ای از 
یک جانبه گرایی جدید است که بار دیگر تبدیل 

به تهدید اصلی برای امنیت جهانی می شود.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا ، محمد جواد 
ظریف در اجــالس وزیران خارجه جنبش عدم 
تعهد در باکو،با اشاره به کشتار اخیر فلسطینیان 
به ویــژه در غزه ،افــزود: امروز باید خواســتار 
انجــام تحقیقات بیــن المللی برای بررســی 
اعمال مجرمانه رژیم صهیونیســتی بشویم .وی 
افزود: ما خواســتار برقراری عدالت وبازگرداندن 
حقوق فلســطینی ها به ویژه ایجاد یک دولت 
مستقل فلســطینی به پایتختی قدس شریف و 
خواستار پایان فوری محاصره غزه هستیم.ظریف 
اظهارداشــت : در روزهای اخیر شــاهد کشتار 
تظاهرات صلح آمیز فلسطینی های غیر مسلح 
و زنان و کودکان در غزه هستیم و این جنایات 
و تمام جنایات رژیم صهیونیســتی در 7۰ سال 
اخیر به دلیل عدم مجازات این رژیم ادامه دارد.

وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: جنایات 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها با تشویق 
امریــکا و برخی از متحدان منطقه ای و فراملی 
آن انجام شده اســت. تشویق های اخیر ایاالت 
متحــده، به ویژه تصمیم غیرقانونی آن در مورد 
قدس شــریف ، ایــن رژیم آپارتاید را بیشــتر 
تحسین کرده اســت.وی تاکید کرد که جنبش 
عدم تعهد درمقابل این شــرایط نیازمند اقدام 
جمعی اســت و ســازمان ملل متحد باید برای 
محکوم کردن این جنایات و نیز سیاســت ها و 
اقدامات صهیونیســت ها اقدام کند.ظریف ، باز 
گذاشتن دست رژیم صهیونیستی برای جنایت 
نشــانه ای از یک جانبه گرایــی جدید خواند و 
گفت : موج اولیه یکجانبه گرایی در اوایل ســال 
های ۲۰۰۰ میــالدی ، منطقه ما را در معرض 
فاجعه قرار داد و باعث افراط گرایی ،خشونت و 
تروریسم و تشدید تنش ها و بحران ها در غرب 
آســیا و فراتر از آن شد. وزیر امور خارجه ایران 
افزود: حتی امروز با وجود شکســت داعش در 

سایه مقاومت شجاعانه عراقی ها و مردم سوریه، 
منطقه ما از بقایای گروه های تروریســتی پاک 
نشده و شــاهد نقل وانتقال عناصر داعش است 
.وی با اشــاره به ادامه افراط گرایی و تروریسم 
در منطقه تصریح کرد که در این شرایط تقویت 
همکاری های منطقه ای ضروری است .ظریف 
تاکید کرد: اعضای جنبش عدم تعهد باید الگوی 
فراگیراحترام به منافع یکدیگر و همکاری های 
منطقــه ای را جایگزیــن نظام ســلطه گری و 
اســتثمار قدیمی که فقط تنش ایجاد می کنند 
و منجر به مســابقه تسلیحاتی مخرب می شود 
، بکننــد. وزیر امور خارجه ایران اظهارداشــت: 
پیشــنهاد ما در تعامل با همســایگان ، انتخاب 
گفت وگو و مذاکره است تا بدین وسیله شکاف 
گفتمان از طریق تعامل و اقدامات اعتماد سازی 
بهبود یابد.وی با اشاره به اینکه امریکا به تعهدات 
بین المللی خود در زمینه تامین امنیت جهانی 
عمل نمی کند ، خاطرنشان کرد: تخصیص ۱.۲ 
تریلیون دالر از ســوی دولت امریکا برای ترویج 
و ســاخت تسلیحات هســته ای جدید، منجر 
به مسابقه تسلیحات هســته ای جدید خواهد 
شــد.ظریف گفت: جنبش عدم تعهــد باید از 
طریق مکانیســم های موجود، از جمله سازمان 
ملل متحد کنفرانس ســطح باال در مورد خلع 
ســالح هسته ای تشکیل دهد.وزیر امور خارجه 
ایــران افزود:جنبش عدم تعهــد باید همچنان 
به مقاومت در برابر یکجانبه گرایی و پیشــبرد 
تصمیم گیری چند جانبه ادامه دهد و به دنبال 
هدف خود برای ایجاد یک نظم جهانی عادالنه و 

دموکراتیک باشد.
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مناطق آزاد و حمایت از کاالی ایرانی
*عبدالرسول خلیلی

کلیدواژه اقتصاد ایران در ســال ۱۳۹7 حمایت از کاالی ایرانی است 
که راهبردی برای توســعه صنعتی، رونق اقتصــادی، تولید، ایجاد 
فرصت های شغلی و اشتغال به شمار می رود.حمایت از کاالی ایرانی 
متضمن ســرمایه گذاری و نگاه به مزیت هــای رقابتی برای جذب 
بازارهای هدف منطقه ای همسو با صادرات و گذران امور مردم است 
که در اولویت های امسال دولت قرار دارد.آنچه در این زمینه اهمیت 
می یابد توجــه به مقوله »هزینه ســرمایه« در تولید کاالی ایرانی 
اســت که به هزینه های تامین مالی برای ایجاد یا توســعه کسب و 
کار اطالق می شود. قسمت عمده هزینه تامین مالی به واسطه نرخ 
تورم باال می رود؛ به طوری که هرچه تورم باال برود بهای تمام شده 
تولید نیز افزایش پیدا می کند. در نتیجه محصول داخلی نسبت به 
تولیدات خارجی رقبای بین المللی بهای تمام شده بیشتری خواهد 
داشــت.البته در این زمینه ثبات نرخ ارز مســاله مهمی است که به 
سادگی نمی توان از تاثیر آن غافل بود. بجز هزینه سرمایه در ایران 
قیمت نهاده های تولید نســبت به سایر کشورها نیز بسیار باالتر از 
ســطح رقابتی تولید کاالهاســت. برای مثال، قیمت باالی زمین یا 
کمبود نیروی کار ماهر باعث افزایش هزینه تولید می شــود. ازاین 
رو، باید به اقتصادی کردن هزینه سرمایه که از عوامل تاثیرگذار در 
عرصه رقابت جهانی است، توجه ویژه کرد.بجز هزینه سرمایه، عوامل 
دیگری مانند قوانین و مقررات، حقوق مالکیت، جریانات سیاســی، 
تصمیم های خلق الســاعه و فقدان وحدت رویه می تواند بر تولید 
ملــی اثر گذارد. به این دلیل، برای کاهش هزینه ســرمایه در تولید 
کاالی ایرانــی بایــد کاری با برنامه انجام داد و تــا زمانی که هزینه 
سرمایه بنگاه های ایرانی کاهش پیدا نکند، کاال در رقابت بین المللی 
تولید نشود، چرخه زنجیره ارزش بین المللی )منطقه ای و جهانی( 
مورد توجه قرار نگیرد و بازار بین المللی کامال شــناخته نشود، باید 
گفت تولید ملی به جای مورد انتظار نخواهد رســید.در مناطق آزاد 
نیز که وضعیت آن تحت تاثیر اقتصاد داخلی اســت، باید با تنظیم 
بســته های سیاستیـ  حمایتی بویژه سیاست های مبتنی بر جذب 
سرمایه داخلی و خارجی و با استفاده از توانمندی های مناطق برای 
جذب فرصت های اقتصادی عالوه بر حفظ وضعیت موجود، به برنامه 
ریــزی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی جدید اقدام کرد.می 
توان بنگاه های اقتصادی صادراتی داخلی و خارجی را به این مناطق 
جذب کرد و از توانایی آنها برای رشــد تولید و صنعت مبتنی بر نیاز 
بازارهای هدف منطقه ای بهره هــای الزم را برد.نکته دیگر تقویت 
واحدهای تولیدی متوســط و بزرگ در مناطق آزاد است که فقدان 
تاثیر آنها در اقتصاد مناطق آزاد کشور به طور کامل مشهود است. اگر 
به ترکیب واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد توجه 
کنیم، به این نکته پی می بریم که بسیاری از ۱۱7۰ واحد اقتصادی 
و تولیدی، خرد و کوچک به شــمار می روند و واحدهای متوسط و 
کالن در میان آنها اندک شمارند.در رویکرد های جدید بین المللی 
برخالف چهار دهه پیش »عبارت کوچک زیباست« جایگاهی نداشته 
و نگاه اندیشمندان اقتصاد به رویکرد کالن به صورت تراست و کارتل 
ها بازگشــته است. این امر می طلبد که مســووالن مناطق آزاد در 
سیاســت ها و برنامه های اقتصادی خود به این مســاله توجه ویژه 
داشته باشند. بنابراین عزم جدی برای اقتصادی کردن مشوق های 
مناطق آزاد از الزام های حمایت از کاالی ایرانی برای تقویت صادرات 
و راهبرد مبتنی بر آن است.راهبرد صنعتی شدن مبتنی بر صادرات 
یا رشد صادرات، عبارت است از سیاست اقتصادی و تجاری که هدف 
آن سرعت دادن به فرآیند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات 
کاالهای دارای مزیت نســبی، کاهش تعرفه ها، نظام ارزی شناور )یا 
کاهش ارزش پول ملی در نظام ارزی ثابت( و حمایت دولت از بخش 

های صادراتی است.
با عنایت به بررســی تجربیات کشورهای کره جنوبی، ترکیه، هند و 
چین، سیاست ها و برنامه های مشترک زیر )با درجه اهمیت متفاوت( 
در راهبرد های توسعه صادرات آنها دیده می شود: اعطای مشوق های 
مالیاتی و مالی، تاســیس مناطق تجارت آزاد، ایجاد ســازمان های 
پشتیبان صادرات، اعطای بیمه های صادراتی، بازپرداخت مالیات ها و 
عوارض گمرکی مشروط به صادراتی بودن کاالها، نقش پررنگ بانک 
های صادرات و واردات )اگزیم بانک ها( و تشویق سرمایه گذاری های 
مستقیم خارجی.در مراحل پیشرفته تر زمانی که اقتصاد این کشورها 
موفقیت و ســهمی را در بازار کسب می کند، یارانه ها و مشوق ها به 
سمت نوآوری، تحقیق و توسعه )آر. اند. دی(، تشویق سرمایه گذاری 
خارجی و همکاری با شــرکت های موفق خارجی گرایش می یابد. 
در ســال های اخیر در کره جنوبی بیمه های صادراتی و پوشش آن 
اهمیت بســیاری پیدا کرده اســت.تاکید بر شرکت های کوچک و 
متوســط در بخش خصوصی و توانمندسازی آنها نیز یکی از عناصر 
سازنده سیاست تشویق صادرات است که بویژه در ترکیه مورد توجه 
خاص قرار گرفت.البته تفاوت هایی نیز بین این کشورها وجود دارد. 
در کره جنوبی از بیمه های صادراتی به عنوان ابزاری بســیار کارآمد 
در توسعه صادرات استفاده می شود، در حالی که در ترکیه بیمه های 
صادراتی به اندازه کافی نتوانســت صادرات این کشــور را پوشــش 
دهــد. تجربه کره جنوبی مملو از دخالت دولــت، اعطای یارانه ها یا 
تخفیف های مالیاتی برای توسعه صادرات است، چیزی که در تجربه 
هند، ترکیه و چین نیز دیده شــده است.باید اشاره کرد که در کنار 
مشــوق هایی که به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و تالش برای 
استفاده از سیاست خارجی با هدف دستیابی به بازارهای جدید و نیز 
سیاست های اقتصاد کالن و ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار 
اهمیت حیاتی دارد، زیرا بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق های 

صادراتی در عمل بی حاصل می شود.

یکصدایی، مهمترین عامل 
ماندگاری نظام مقدس اسالمی 

رئیس دفتر رهبر معظم انقــالب گفت: یکصدایی، 
مهمترین عامل مانــدگاری نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران است و می بایست از تفرقه افکنی در 

جامعه پرهیز شود.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایرنا، آیــت اهلل محمد 
محمدی گلپایگانی پیش از خطبه های آئین عبادی 
سیاســی نماز جمعه رشــت افزود: نظام جمهوری 
اسالمی طی ۴۰ سال متحمل بحران های شدیدی 
شده که با رهبری داهیانه امام راحل و هدایت های 
مقام معظم رهبری ، این بحران ها پشت سر گذاشته 
شده اســت.وی اظهار کرد: انرژی هسته ای، مسائل 
موشکی و ... بهانه اســت بلکه دشمنان استعمارگر 
با اساس انقالب اســالمی مشکل دارند.رئیس دفتر 
رهبــری ادامــه داد: در لحظه های ســخت جنگ 
تحمیلی، گاه از فروش ســیم خاردار به کشور دریغ 
می شد اما امروز با هدایت های مقام معظم رهبری 
، خوشــبختانه صالحیت نظامی ما به جایی رسیده 
که امروز بیشــتر احتیاجات را خودمان برآورده می 
کنیم.آیت اهلل محمدی گلپایگانی تصریح کرد: امروز 
جمهوری اسالمی ایران توانمندی های زیادی دارد 
و به همین دلیل اســت که دشمن جرات تعرض به 
خــاک میهن ما را نمی دهد چراکه می داند در این 

بیشه، شیران دلیری خفته اند.

 جزئیات افزایش حقوق کارکنان 
در سال 97

 سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۳۹7 
در مجلس، توضیحاتی درباره میزان افزایش حقوق 

کارکنان در سال جاری ارائه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، علي اصغر یوسف 
نژاد با اشاره به انتشار خبري مبني بر نامه وزیر جهاد 
کشــاورزي به جهانگیري براي افزایش ۵۰ درصدي 
حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان 
اگر بر اساس وسع و توان مالي دولت افزایش یابد، از 
آن استقبال مي شود چراکه مي دانیم وضع حقوقي 
کارکنان اداري به صورت رسمي، پیماني و شرکتي 
مناسب نیست.سخنگوي کمیسیون تلفیق افزود: اگر 
بخواهیم قدرت اقتصادي کارکنان را در حد ســال 
گذشــته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که 
ازجانب مراجع رســمي ۱۱ درصد اعالم شده است 
حقوق آنها افزایش یابــد.وي ادامه داد: آنچه درباره 
افزایش حقوق عملیاتي شــده اســت باید براساس 
قانون و توسط ســازمان برنامه و بودجه انجام شود 
که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده است که 
در یک محدوده خاصي و براســاس پیشنهاد دولت، 
حقوق کارکنان افزایش یابد.یوســف نژاد با اشاره به 
تعیین ســقف افزایش حقوق ها در سال ۹7، یادآور 
شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق ها 
براي کساني که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق 
بگیران زیر ۲ میلیون تومان اعمال شــود که به آن 
افزایش پلکاني نزولي گفته مي شــود و این افزایش 
براي قشرهاي پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.

وي تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزي باید 
بر اســاس توان اقتصادي کشور و قانون عمل کند و 
اگر دســتگاه هایي متقاضي افزایش حقوق هستند 
باید بر اســاس قانون و توان مالي کشور در سازمان 

برنامه و بودجه این افزایش ها عمل شود.

مسعود بارزانی دنبال بی ثبات 
کردن کرکوک

›علی الحســینی‹ سخنگوی رســمی محور شمال 
الحشــد الشعبی، مســعود بارزانی را به تالش برای 
بی ثبات کردن استان نفت خیز کرکوک متهم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، الحســینی در گفتگو 
بــا خبرگزاری ›المعلومه‹ عــراق ضمن رد هر گونه 
تحرک نیروهای پیشمرگه به سمت کرکوک درحال 
حاضر، گفت: مسعود بارزانی )رئیس مستعفی اقلیم 
کردستان عراق( تالش می کند برای انحراف توجه 
ها از مشــکالت داخلی اقلیم، اوضاع استان کرکوک 
را به هرج و مرج بکشــاند.وی گفت: مسعود بارزانی 
رئیس ســابق اقلیم کردســتان عراق و رهبر حزب 
دموکرات بعد از انصراف بســیاری از شهروندان کرد 
اقلیم از مشــارکت در انتخابات پارلمانی، تالش می 
کند اعتماد کردهای عراقی که از سیاســت های او 

ناراضی هستند را جلب کند.

یادداشتخبر

خطیــب نمازجمعــه تهران ســخن گفتن 
ازمذاکره با رژیم صهیونیستی را یک خیانت 
بزرگ عنوان کرد و گفت: غیرت مسلمانی و 
عربی اقتضای واکنش به جنایات اخیر رژیم 

صهیونیستی دارد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایرنــا، آیت اهلل 
سیداحمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه 
این هفته تهران با اشــاره بــه جنایات اخیر 
صهیونیست ها در غزه اظهارکرد: فلسطینی 
ها راهپیمایی حق بازگشــت انجام دادند و 
نیروهای صهیونیســتی مــردم مظلوم را به 
گلوله بستند؛ حدود بیست نفر کشته و بیش 
از هزار نفر مجروح شدند.وی افزود: »حقیقت 
این است که خونخواری در ذات صهیونیست 
های جنایتکار اســت و گویا تــا خونخواری 

نکنند نشئه نمی شوند.« 
خطیــب نمازجمعه تهران با بیــان این که 
جواب این رژیم جز زور نیست به پیام اخیر 
رهبر معظم انقالب در این خصوص اشــاره 
کرد و گفت: »باید از مبارزان فلســطینی و 
مقاومــت حمایت کرد و بــه آنها باید گفت 
بگذرد از ایــن روزگار تلخ تر از زهر/ بار دگر 
روزگار چون شکر آید این واقعیتی است که 
جز زبــان زور و مقاومت زبان دیگری جواب 
صهیونیســتها را نمی دهــد.« عضو مجلس 
خبــرگان رهبری ادامــه داد: درطول هفتاد 
ســال اشغال فلســطین مذاکرات و نشست 
هــای فراوانی صورت گرفــت ولی نه تنها از 
آوارگــی این آوارگان کم نشــد بلکه روز به 
روز بر آوارگی شــان افزود و ســبب شد که 
رژیم صهیونیســتی جری تر شــود.آیت اهلل 
خاتمی تصریح کــرد: بنابراین در این مقطع 
سخن گفتن از مذاکره با این رژیم فریبکار و 
جالد غاصب نه تنها خطای استراتژیک بلکه 
یک خیانت بزرگ است. خطیب نماز جمعه 
تهران در بخش دیگر از سخنان خود بر لزوم 
پاسخگویی جهان اسالم به این جنایات تاکید 
کرد و گفت: جهان اســالم باید در برابر این 
جنایات واکنش نشان دهد از این جهت که 
مسلمان هستند و غیرت مسلمانی و غیرت 
عربی اقتضای واکنــش دارد.وی اضافه کرد: 
مردم مظلوم و بی دفاع فلســطین که عرب 
هستند چرا کشورهای به اصطالح عربی در 
مقابل این همه جنایت سکوت کردند و این 

سکوت مصداق همان شــعار قبل از انقالب 
اســت که می گفتیم ســکوت هر مسلمان 
خیانت اســت بــه قرآن.امــام جمعه موقت 
تهران یادآور شــد: آنچــه در این بین مورد 
تعجب اســت برخی از مفتی ها دین فروش 
درعربســتان فتوا دادند که تظاهرات که در 
غزه صورت می گیرد بدعت و حرام اســت و 
سخنگوی رژیم صهیونیستی هم به استقبال 
این کالم نامربوط رفته است.آیت اهلل خاتمی 
با بیان این که بر اساس آنچه قران می گوید 
این رفتار شما ضد اسالمی است، گفت: چرا 
ســکوت کردید و چرا از مظلومین حمایت 
نمی کنیــد. پیغمبراکرم قبــل از بعثت در 
پیمان جوانمردان شــرکت کرد و این پیمان 
دفاع از مظلوم بود و این ســنت پیامبر است 
این فتوای شما ضد قرآن و ضد سنت نبوی 
هســت.آیت اهلل خاتمی با اشاره به سخنان 
یکی از مقامات رژیم صهیونیســتی که گفته 
بود تا پایان سال میالدی به حزب اهلل حمله 
می کنیم، اظهارداشت: غیورمردان حزب اهلل 
نیزجواب کوبنــده دادند. لکن از این تریبون 
نمازعبادی و سیاســی جمعــه می خواهم 
بگویم شما یکی دوبار شانس خود را آزمودید 
و حزب اهلل با موشــک هــای7۰ کیلومتری 
تالویو و حیفا را به شــهر اشباح تبدیل کرد.

وی ادامــه داد: »حزب اهلل امروز خیلی قوی 
تر از ســال های گذشته اســت اگر بی میل 
نیســتید تالویو و حیفا با خاک یکسان شود 
بار دیگر شــانس خود را بیازمایید.«خطیب 

نمــاز جمعه تهران یادآورشــد: رهبر معظم 
انقــالب فرمود ۲۵ ســال دیگــر خبری از 
رژیم صهیونیستی نیســت شاید تقدیر خدا 
این باشــد اینها دیوانگی کنند و قبل از ۲۵ 
سال رژیم صهیونیســتی متالشی شود.آیت 
اهلل خاتمــی در بخش دیگــر از خطبه نماز 
جمعه به اظهارات محمد بن ســلمان اشاره 
کرد وگفت: این روزها اراجیف زیادی از این 
جوانک نپخته ســعودی به گوش می رسد، 
لکه ننگ به رســمیت شــناختن موجودیت 
رژیم صهیونیستی اعالمش کمی جدید است 
ولی رژیم آل ســعود چند دهه است با رژیم 
صهیونسیتی همکاری می کند.وی ادامه داد: 
صهیونسیت ها ســه بار به غزه حمله کردند 
هر ســه بار با تشویق و پول سعودی ها بوده 
است. به لبنان هم حمله کردند که با تشویق 
و پول ســعودی ها بوده و آنچه را در این دو 
دهه مخفیانه انجام می دادند به صورت علنی 
رســمی کردند.خطیب نماز جمعه تهران با 
بیان اینکه آل ســعود رژیــم مجرم و خائن 
الحرمین شــریفین اســت و باید در دادگاه 
صالح اسالمی به محاکمه کشیده شود، اظهار 
کرد: کیفرخواســت جرم این رژیم این است 
که پایه گذار تمام گروه های تروریســتی و 
تکفیری اســت.آیت اهلل خاتمی اضافه کرد: 
»باور نکنید در هیچ کجای عالم ترور، انفجار 
و عملیات انتحاری صورت بگیرد مگر اینکه 
یک پای آن پول ها و مدیریت قارون منطقه 
در میان اســت و دست این ها در خون های 

بسیاری از انسان های بی گناه آلوده است.« 
عضو مجلــس خبرگان رهبری جنایات یمن 
را لکه ننگ ابدی ســعودی ها عنوان کرد و 
گفت: )سعودی ها(چهار سال است در یمن 
می کشــند ویران می کنند. تا االن ده هزار 
نفر را کشــته اند و این جنایتکاران اخیرا هم 
بــه آوارگان بی پناه حملــه کردند و زنان و 
کودکان را کشتند.این ولیعهد در خط مقدم 
این جنایت است باید تقاص آن را بدهد.وی 
بــا بیان این که این رژیــم در تمام جنایات 
رژیم صهیونیستی و کشتارهای آنها شریک 
است، افزود: بند چهارم کیفر خواست فضولی 
های این ها در کشــورهای دیگر است؛ ۱۰۰ 
میلیون دالر برای دخالت در انتخابات عراق 
گذاشتند و نشست مخفیانه سعودی- سوری 
را در عالیترین رتبه داشتند به مقامات سوریه 
گفتند دســت از حمایت از ایران و حزب اهلل 
بردارید ما هم دست از تکفیریها برمی داریم 
و میلیاردها دالر کمک می کنیم که سوریه 
را بســازید.خطیب نمازجمعه تهران یادآور 
شــد: رهبری مجاهد حــزب اهلل به صراحت 
گفت عربســتان و آمریکا با ابزارهای کثیف 
خودشــان در انتخابات لبنــان دخالت می 
کننــد این فضولی ها جرم هســت. دخالت 
های غلط و نادرســت هست. خاتمی گفت: 
با این پرونده ســیاه سیاســی انشاءاهلل این 
رژیم کهنه و پوسیده متالشی خواهد شد با 
متالشــی شدن این رژیم فاسد به فضل خدا 
رژیم صهیونیســتی هم خواهد پاشید.وی با 
بیان این که تمام امید رژیم صهیونیستی به 
رژیم جالد عربستان هست، افزود: نشانه های 
زوال شان هم آشکار شده و دعواهای داخلی 
و بگیر و بببندهای داخلی نشــان تزلزل این 
رژیم اســت. آن وقت خنده دار است رژیمی 
که متزلزل و سست است حرف های گنده تر 
از دهانش را می زند و ایران اسالمی را تهدید 
می کند.وی خطاب به ســعودی ها گفت:» 
شــما می فهمید ایران کجاست، ایران جایی 
است اربابتان امریکا را مستاصل کرده نشان 
داده اربابتــان هیچ غلطی نمی تواند بکند تا 
چه رسد به شما. اگر شعر حافظ یک مصداق 
بازر داشــته باشد رژیم عربســتان است ای 
مگس عرصه ســیمرغ نه جوالنگه توست// 
عرض خود می بری و زحمت ما می داری « 

مفقودی
شماره  با   ۸۶ مدل  متالیک  ای  نقره  رنگ  به  ورنا  هیوندای  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  G۴EB۶۸7۸۹۱۹و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۹۱۵ج۲۶  پالک 
IR۸۵۳۱۱۰۰۸۴۶۵بنام محمد اعظمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد 
بابل 

مفقودی
شماره  با   ۸۹ مدل  آی  ایکس  تی  پراید  جی  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۳77۸۹۶۸و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۳۸۲ص۸۲  پالک 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  کالئی  متی  خانپور  شعبان  S۱۴۱۲۲۸۹۶۸۲۴۳۵بنام 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس ئی ال ایکس به شماره پالک ایران ۸۸-۵۳۲ب۴۴ و شماره 

موتور ۱۲۶۸۶۰۰۰۸۹۱ و شماره شاسی ۵۱۰۰۱۸۹۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی 
سند کمپانی موتور سیکلت روان سیکلتOM ۲۰۰تیپ ۲۰۰CCرنگ ابی مدل 
۱۳۸7 به شماره موتور ۳۰۰۲۸7۸۹ شماره تنه NEK۲۰۰E ۸7۲۰۱۴۴  متعلق 
به اینجانب رامین قبادی نیک به شماره ملی ۴۱۹۸77۱۹۵۲ و شماره شناسنامه 

۴۰۸۸۹ صادره از کوهدشت مفقود گردیده از درجه اعتبارساقط می باشد.
لرستان 

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

دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی وزارت اطالعات درخواست رسیدگی 
به قولنامه عادی خود را از پالک ۱۴۴فرعی از یکاصلی جوانرود واقع در بخش 
وراث مرحوم  ازآقایان  امرود که  باغ  آبی پشت  بهزمین  ۱۳کرمانشاه معروف 
حاج محمدقادری خریداریو درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت 
هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  کالسه۹۶-7۸تشکیل 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱7۱۹ مورخ ۱۱/۲۹ 
/۹۶حکم  به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت  ۲۳۰۸7متر 
مربع بنام دولت جمهوری اسالمی ایران صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  می باشد  محمدقادری  آقای  مزبور  پالک 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
تحویل دهد  ثبت محل  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  محل 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام دولت جمهوری اسالمی ایرانصادر خواهد نمود صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۸/   ۱/ ۱۳۹7 
تاریخ انتشار دوم ۲/۲/ ۱۳۹7

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

آقای عزت رحمنی فرزند محمددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک ۱۲۸ فرعی از یک اصلی جوانرودواقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
به کانی خال خاص که از آقای فرامرز رحمانی خریداری و درخواست سند 
هیئت  به  و  ۴۵۳تشکیل    -  ۹۲ کالسه   تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت 
رای شماره  برابر  از رسیدگی  و هیئت پس  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۶۴۸ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۹۶حکم به صدور سند مالکیت 
یک باب خانه به مساحت ۱۳۴/۵ متر مربع بنام آقای عزت رحمنیصادر نموده 
و مرحوم  وراث محمدعبدالهی  آقایان  مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام  و  است 
فرج عبدالهی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
از  اداره  ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس  به  را  تقدیم دادخواست 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  نمود صدور سند  عزت رحمنی صادر خواهد  آقای 

متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول۱۸  /  ۱/   ۱۳۹7 
تاریخ انتشار دوم۲/  ۲ /  ۱۳۹7

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

پالک  از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  اله  فیض  فرزند  محمودی  نصرت  خانم 
از  که  بیگی  اسداله  به  معروف  ۱۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   ۱۰۹
تحت کالسه ۱۰۲-۹۴  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  درخواست سند  آقای محمدکریمی خریداری 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 
۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۶۸۹  مورخ  ۱۱/۲۵ / ۹۶ حکم به صدور سند مالکیتیک باب ساختمان و 
دکان به مساحت ۶۰  متر مربع به نام خانم نصرت محمودی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان عبداله عزیزی و وراث کیکاوس رستمیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم نصرت 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۸/  ۱ /  ۱۳۹7 تاریخ انتشار دوم۲ /  ۲/  ۱۳۹7

خاتمی: ال سعود باید در دادگاه اسالمی محاکمه شود

سخن گفتن از مذاکره با صهیونیست ها خیانتی بزرگ است

 تاکید اتحادیه اروپا و ژاپن
 بر اجرای برجام 

 ادامه مذاکرات دستمزد ۹۷
 از این هفته 

فدریــکا موگرینی مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپا و ›تــارو کونو‹ 
وزیر امور خارجه ژاپــن دیروز در گفت 
و گویی تلفنی بــر حمایت و تعهد قوی 
خود نســبت به توافق هسته ای جامعه 
بین المللی با ایران )برجام( و اجرای آن 

تاکید کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه 
ای اعالم کرد: موگرینی نماینده عالی این 
اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی 
صبح امروز جمعه در گفت و گوی تلفنی 
با وزیر امور خارجه ژاپن مسائل مختلف 
از جمله توافق هسته ای با ایران را مورد 
بررسی قرار داد. دو طرف در این گفت و 
گو، تعهد قوی خود بــه برجام و اجرای 
آن را مورد تاکید قرار دادند. موگرینی در 
این ارتباط از کمک ژاپن در زمینه اجرای 
برجام از جمله از طریق کمک های فنی 
، تشکر کرد.بر اساس این بیانیه، دو طرف 
در این گفت و گو همچنین اوضاع شــبه 
جزیره کره را با توجــه به تحوالت اخیر 
مورد بررسی قرار دادند و موگرینی موضع 
اتحادیه اروپا مبنــی بر تعامل انتقادی با 
کــره و اعمال فشــار از طریق تحریم در 
کنار تالش برای رســیدن به راه حلی از 

طریق مذاکره در زمینه تهدیدهای ناشی 
از برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی 
را مورد تاکید قرار داد.همزمان با حمایت 
مجدد دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا و 
ژاپن از برجام ، کشورهای اروپایی نیز در 
تالش هستند تا ادامه اجرای برجام را به 
عنوان یک توافق مهم بین المللی تضمین 
کنند.در همین حال قرار اســت روز ۲۴ 
آوریل )چهارم اردیبهشــت( نیز امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ترامپ 

در واشنگتن دیدار و گفت و گو کند.

مذاکرات تعیین دستمزد برای »سایر سطوح 
مزدی« ازاین هفته آغاز می شــود تا پرونده 
دســتمزد ۹7 پیش از پایان فروردین بسته 
شود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسات 
مزدی روزهای پایانی سال گذشته، با توافق 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات 
متعدد شورای عالی کار به ریاست وزیر کار، 
دســتمزد »حداقلی بگیران« برای سال ۹7 
به میــزان ۲۰ درصد افزایــش یافت.با این 
توافق شــرکای اجتماعی، دستمزد کارگران 
و شــاغالنی که پایه حقوق آنها در سال ۹۶ 

معادل ۹۲۹.۹۳۱ تومان بود با افزایش حدود 
۱۸۶ هزار تومانی به حــدود یک میلیون و 
۱۱۵ هزار تومان رســید.با این حال به رغم 
برگزاری چندین جلســه شورای عالی برای 
تعیین دســتمزد ۹7، در نهایت نمایندگان 
کارگــری و کارفرمایــی فقــط در خصوص 
میزان افزایش دستمزد »حداقلی بگیران« به 
نتیجه رسیدند تا ادامه مذاکرات برای تعیین 
دســتمزد کارگرانی که حقــوق پایه آنها به 
دالیلی از جمله سوابق کاری باالتر، بیش از 
۹۲۹.۹۳۱ تومان است )سایر سطوح مزدی(، 
به نیمه دوم فروردین موکول شــود.بنابراین 
گزارش، قرار اســت این هفته وزارت کار با 
دعوت از نماینــدگان کارگری و کارفرمایی 
مذاکرات برای تعیین تکلیف دستمزد سایر 
سطوح مزدی ادامه یابد.به گفته علی خدایی، 
عضو کارگری شــورای عالی کار، 7۰ درصد 
از کارگران در گروه »ســایر سطوح مزدی« 
قرار دارند که هنوز در خصوص دستمزد سال 
۹7 آنها تصمیم گیری نشــده است.با توجه 
بــه اینکه هنوز در خصــوص میزان افزایش 
دســتمزد بخشــی کارگران تصمیم گیری 
نشده، همچنان پرونده دستمزد ۹7 باز است 
تا پس از نهایی شدن دستمزد »سایر سطوح 
مزدی« بخشنامه دستمزد ۹7 از سوی وزیر 

کار ابالغ شود.
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 کاهش 2۰ تا 3۰ درصدی اقامت رسمی
 در هتل های هرمزگان

نشست شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت نیرو 
در توزیع برق گلستان

اقامت در هتل های  ایسنا: بررسی آمارهای 
کشور نشان می دهد در تعطیالت نوروز امسال 
اردبیل  و  گیالن  هتل های  درصد  تا ۳۵   ۳۰
شلوغ تر بوده اند و مردم بیشتری در این شهرها 
رفته اند. جمشید حمزه زاده گفت:  هتل ها  به 
هتل ها  از  کامل  را  نوروزی  اقامت  آمار  هنوز 
نگرفته ایم، اما بررسی ها تا هشتم فرودین ماه 
به  امسال  بیشتری  جمعیت  می دهد  نشان 
هتل ها رفته اند و استان های اردبیل و گیالن 
۳۰ تا ۳۵ درصد و استان های همدان، بوشهر، 
خراسان رضوی، مرکزی، سیستان و بلوچستان 
رشد  اقامت  در  درصد   ۲۰ تا   ۱۵ ایالم  و 
داشته اند.  وی شرایط جوی، گران نشدن نرخ 
هتل ها و افزایش قیمت ارز که کاهش سفرهای 
عوامل  جمله  از  داشت،  دنبال  به  را  خارجی 
اصلی رشد اقامت در برخی از استان ها دانست 
و عنوان کرد: بیشتر مسافرانی که به خارج از 
کشور می رفتند، به اسکان در هتل عادت دارند 
و چون نوسان های ارزی اجازه سفر به برخی 
از این افراد نداد پس آن جمعیت به سفرهای 
داخلی پرداخت که تحت تاثیر آن، آمار اقامت 

در هتل ها نیز افزایش یافت.
وی اظهار کرد: استان های خوزستان، کرمان، 

البرز، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه 
که  بودند  روبه رو  هتل  در  مسافر  کاهش  با 
زیاد،  مسافر  و  تردد  وجود  با  قم  و  هرمزگان 
اما ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش اقامت رسمی در 
ایران  رئیس جامعه هتلداران  داشته اند.  هتل 
درباره تخلف هتل ها در تعطیالت نوروز، تصریح 
از هتل ها گزارش نشده و  کرد: هنوز تخلفی 
آرام  و  تنش  بدون  امسال  نوروز  خوشبختانه 

سپری شد. 
ایران و  تغییر رویه سفر در  حمزه زاده درباره 
کم مسافر،  شهرهای  در  جمعیت  پراکندگی 
بیان کرد: هنوز توزیع واقعی جمعیت مسافران 
در شهرهای کشور اتفاق نیافتاده، چون شیوه 
سفر در ایران همچنان سنتی است و تغییر این 
نیاز  بیشتری  و زمان  به فرهنگ سازی  رویه 
دارد، هرچند که روند موجود به سمت توزیع 

جمعیت مسافران پیش می رود.
به گزارش ایسنا، آخرین گزارش سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاکی از 
۲۱ درصد رشد سفر در فاصله ۲7 اسفندماه 
۹۶ تا ۱۱ فروردین ماه سال ۹7 است که در 
این بازه زمانی ۵۸ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۸۱۸ 

نفرشب اقامت در کشور ثبت شده است.

سلیمانی- گلستان: نشست شورای هماهنگی 
مدیران تابعه وزارت نیرو در استان گلستان با 
نیروی  توزیع  عامل شرکتهای  حضور مدیران 
برق- آب منطقه ای– آب و فاضالب شهری- 
آب و فاضالب روستایی و اعضای هیئت مدیره 
استان  برق  و  آب  بازنشستگان صنعت  کانون 

برگزار گردید.
دراین نشست که با دستور کار بررسی وضعیت و 
اقدامات کانون درخصوص رفاه حال بازنشستگان 
مدیر  نصیری  شد،  برگزار  وبرق  آب  صنعت 
عامل شرکت توزیع برق استان و رئیس شورای 
هماهنگی مدیران تابعه وزات نیرودراستان،ضمن 
تشکر از اقدامات خوبی که کانون بازنشستگان 
جهت رفاه حال همکاران بازنشسته انجام داده 
،افزود : اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی 
و خانوادگی برای همکاران بازنشسته و خانواده 
های آنها باعث همدلی و نشاط ، تقویت روحیه و 

سرزندگی بازنشستگان خواهد شد.
 نصیری گفت: ارج نهادن به جایگاه و منزلت 
بازنشستگان در اولویت های اصلی برنامه کاری 
می باشند و پرداختن به موضوع بازنشستگان و 
بررسی و یافتن راه حل های مناسب برای حل 
مشکالت آنان از دغدغه های اصلی شرکت می 

باشد و تالش خواهیم نمود در چهارچوب قوانین 
و مقررات شرکت انتظارات کانون بازنشستگان را 

برآورده سازیم.
دار  دبیروخزانه  خاندوزی   ، نشست  درادامه 
استان  برق  و  آب  بازنشستگان صنعت  کانون 
،به شرح روند برگزاری نمایشگاه توانمندیهای 
بازنشستگان و خانواده شان پرداختند و اعالم 
داشتند : درصورت تکمیل ظرفیت مورد نظر،با 
حمایت اعضای شورای هماهنگی ، آمادگی برای  

برگزاری نمایشگاه وجود دارد.
 شریفی عضو هیئت مدیره کانون گفت: کانون 
بازنشستگان صنعت آب و برق استان گلستان 
از کانون های برتر در سطح کشور می باشد 
بتواند  تا  دارد  بیشتر  حمایتهای  به  نیاز  که  
خدمات مطلوب و در شان همکاران بازنشسته 

و پیشکسوت را ارائه دهد.
دیگر اعضای جلسه نیز به بیاناتی درخصوص 
مسائل مربوط به فعالیتهای کانون و تعامالت 
وزارت  تابعه  های  و شرکت  کانون  مابین  فی 
نیرو دراستان پرداختند و درپایان مقرر گردید 
خدمات  سازی  یکسان  ای  ویژه  درکارگروه 
رفاهی قابل ارائه به بازنشستگان توسط شرکت 

های تابعه بررسی و طرح موضوع گردد.

بازدید 60 هزار مهمان نوروزی از 
شبکه های آبیاری شمال خوزستان

امسال  نوروزی  درتعطیالت  اهواز:  فر-  وحیدی 
شمال  منطقه  مردم  از  نفر  هزار   ۶۰ بر  افزون 
خوزستان، مسافران نوروزی و کاروان های راهیان 
نور از تاسیسات شبکه های آبیاری شمال خوزستان 
دیدن کردند. به گزارش شبکه خبری سازمان آب 
و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از 
شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعالم این خبر 
افزود: امسال نزدیک به ۴۰ درصد بیشتر از سال 
گذشته، تاسیسات و تفرجگاه های حوزه شبکه های 
آبیاری شمال خوزستان مورد بازدید عموم مردم 
قرار گرفت. »محمد اسالمی« تاکید کرد: زیبا سازی 
ارائه خدمات  و  افزایش سرانه فضای سبز  اماکن، 
های  بازدید  دالیل  مهمترین  از  ایمنی  و  رفاهی 
نوروزی شرکت بوده است. وی گفت: در این مدت 
محل های سد تنظیمی دز، سد تنظیمی انحرافی 
کرخه و جنگل کوی سوم شعبان دزفول  بیش از 
سایر تاسیسات و اماکن شرکت، مورد توجه مردم 
قرار گرفت. اسالمی به تمهیدات فراهم شده جهت 
رفاه بازدیدکنندگان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ 
نفر از نیروهای حراست، روابط عمومی، بسیج، ایمنی 
و بهداشت شرکت و نیز نیروی انتظامی دزفول در 
امر خدمت رسانی و ایجاد نظم در محل های تعیین 
شده همکاری کردند. وی توزیع بیش از ۱۰ هزار 
کیسه مخصوص زباله و نصب ۱۰۰ سطل زباله سیار 
در تاسیسات و فضای سبز کوی سوم شعبان را در 
جلوگیری از آلودگی زیست محیطی بسیار موثر 
دانست و افزود: یک دستگاه ماشین آتش نشانی و 
پست سیار امداد نیز جهت جلوگیری از آتش سوزی 
های احتمالی و خدمات درمانی در نظر گرفته شده 

بود.

رفع حریم شبکه ۲0 کیلوولت بلوار 
شریعتی شهرکرد توسط اکیپ خط گرم

برق  امور  مدیر  مختاریان   سیاوش  مهندس 
شهرستان شهرکرد از رفع حریم شبکه ۲۰ کیلوولت 
بلوار شریعتي توسط گروه عملیات خط گرم ،بدون 

اعمال خاموشي خبر داد.
به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری وی 
در ادامه این خبر گفت:  از ابتدای سال ۹7 کلیه 
فعالیت های اجرایي که امکان اجرا به روش خط 
گرم را داشته باشند صرفا از طریق تعمیرات خط 

گرم ،بدون اعمال خاموشي انجام خواهند شد.
،کاهش  انرژی  تلفات  کاهش  مختاریان  مهندس 
از  را  مردم  رضایتمندی  نهایت  ودر  ها،  خاموشی 

جمله مزایاي این پروژه برشمرد.

خبر

دستگیري مجرم حرفه ای سابقه دار تحت 
تعقیب در ساوجبالغ 

با تالش ماموران انتظامي کالنتري۱۵چهارباغ شهرستان ساوجبالغ 
مجرم حرفه ای سابقه دار تحت تعقیب دستگیر شد . 

شهرستان  انتظامي  فرمانده  علیشاه«  فضلی  »مهدی  سرهنگ 
ساوجبالغ گفت: در راستای ایجاد امنیت پایدار و در جهت تشدید 
تغییر  با  جرائم  وقوع  کاهش  و  خیز  جرم  مناطق  امنیتي  ضریب 
خودرویی  کشت  واحدهای  نمودن  وهدفمند  پلیسی  تاکتیکهای 
ماموران انتظامی این شهرستان موفق به دستگیری مجرم حرفه ای  
سابقه دار تحت تعقیب شدند. وی در تشریح این خبر اظهار داشت: 
در پي وقوع چند فقره سرقت به عنف رسیدگي به موضوع در دستور 
کار ماموران انتظامي شهر چهارباغ قرار گرفت و با تشدید اقدامات  
انتظامی قرار گرفت  امنیتی و مراقبتی، منطقه تحت پوشش کامل 
ودر نهایت طی عملیاتی موفقیت آمیز سارق به عنف در حین سرقت 

دستگیر شد.
سوابق  دارای  متهم  افزود:   ادامه  در    « علیشاه  فضلی   « سرهنگ 
متعدد کیفری شامل؛ شرارت، اخاذي، درگیري با مامورین  و ایجاد 
مزاحمت براي نوامیس و ... بوده و با توجه به داشتن پرونده تحت 
وتحت  کرج   ۲ ناحیه  دادسراي  دادیاري  در شعبه7  قضایي  پیگیرد 
تعقیب بودن به  پلیس آگاهي استان البرز جهت سیر مراحل قضایی 

و انتظامی تحویل شد.

کاهش مسافرین هتل های کرمانشاه به علت 
فعالیت مراکز غیر مجاز اسکان

نایب رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه از کاهش مسافرین هتل های 
اسکان  غیر مجاز  مراکز  فعالیت  به علت  نوروز ۹7  ایام  در  کرمانشاه 
خبر داد.»سیروس گل عنبر« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پُرشدن 
۹۰ درصد ظرفیت هتل ها و مهمانپذیرهای استان کرمانشاه در نوروز 
۹۶، اظهار کرد: متأسفانه در نوروز ۹7 شاهد کاهش تعداد مسافرین 

هتل ها و مهمانپذیرهای استان بودیم.
روز  یا سه  تنها دو  امسال  نوروز  تعطیالت  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
در  و  پُر شد  درصد  تا ۸۰  استان  مهمانپذیرهای  و  هتل ها  ظرفیت 

مابقی روزها کاهش شمار مسافر را داشتیم.
نایب رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه تصریح کرد: ظرفیت هتل های 
استان در نوروز ۹7 بین ۵۰ تا 7۰ درصد و میهمانپذیرها نیز کمتر 

از ۵۰ درصد تکمیل شد.
نوروز  در  استان  هتل های  مسافرین  کاهش  علت  اصلی ترین  وی 
ظرفیت های  نیز  و  اسکان  غیرمجاز  مراکز  گسترده  فعالیت  را   ۹7
اقامت در مدارس و خانه های معلم استان برشمرد و افزود: اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با همکاری پلیس 
اماکن تالش و پیگیری بسیاری برای مقابله با مراکز غیرمجاز اسکان 
نشد.  متوقف  مراکز  این  فعالیت  متأسفانه  اما  داشت،  نوروز  ایام  در 
گل عنبر اظهار امیدواری کرد نوروز سال آینده دستگاه قضایی استان 
به این موضوع ورود کند تا برخوردی جدی تری با این مراکز صورت 
و  آپارتمان  هتل  دو  هتل،   ۱۰ کرمانشاه  استان  در  گیرد.هم اکنون 
سفر  استان  این  به  که  مسافرینی  و  گردشگران  به  میهمانپذیر   ۱۶

می کنند،  خدمات ارائه می دهند.

خبر

افزایش  از  مازندران  استان  انتظامی  فرمانده 
۴۱ درصدی کشفیات سرقت در ایام تعطیالت 

نوروز ۹7 در سطح استان خبر داد.
در  میرفیضی  محمود  سید  ایسنا،  از  نقل  به 
جمع خبرنگاران گفت: استان مازندران با توجه 
الهی و گردشگری و  از مواهب  به برخورداری 
ملکوتی  بارگاه  ارتباطی  مسیر  در  گرفتن  قرار 
امام هشتم)ع( همه ساله در ایام تعطیالت نوروز 
و ایام مختلف سال پذیرای حجم گسترده ای 
از مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور 

است.
وی افزود: برای تامین امنیت مردم و مسافران 
نوروزی، پلیس با اجرای طرح های نوروزی در 
حوزه های مختلف انتظامی، امنیتی،ترافیکی و 
امکانات خود،  و  توان  تمام  بسیج  با  اجتماعی 
اقدامات گسترده ای را در دستور کار قرار داده 

است.
میرفیضی، خاطر نشان کرد: با اجرای طرح های 
انتظامی شاهد افزایش  نوروزی در حوزه های 
درصدی   ۵۵ سرقت،  کشفیات  درصدی   ۴۱

کشفیات جرائم رایانه ای و ۴ برابری کشفیات 
مدت  به  نسبت  استان،  سطح  در  موادمخدر 

مشابه سال قبل بوده ایم.
میلیون   ۱۴ به  قریب  شبانه  اقامت  از  وی 
گردشگر و مسافر در استان خبر داد و گفت: از 
ابتدای شروع سفرهای نوروزی تا پایان اجرای 

طرح بیش از ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد در 
سطح استان به ثبت رسیده است که هفت و 

هفت دهم تردد کل کشور است.
فرمانده انتظامی استان مازندران از افزایش ۲۸ 
اظهار  و  داد  خبر  استان  در  ترددها  درصدی 
داشت: با توجه به افزایش حجم تردد در سطح 

استان ۲۸ نفر از مسافران و هموطنان جان خود 
را در حوادث جاده ای از دست داده اند که برابر 
اعالم کارشناسان پلیس راه و راهور استان ۸۰ 
واژگونی خودروها  به علت  این حوادث  درصد 
ناشی از خواب آلودگی و خستگی، سرعت زیاد 
نقلیه  وسیله  کنترل  در  راننده  توانایی  عدم  و 

عنوان شده است.
وی از افزایش ۲۱ درصدی تماس های مردمی 
ایام  با دفتر نظارت همگانی پلیس )۱۹7( در 
۶۶درصد  گفت:  و  خبرداد  نوروز  تعطیالت 
تماس ها با سامانه ۱۹7 مربوط به قدردانی از 
نوروز  تعطیالت  در  انتظامی  کارکنان  عملکرد 
بوده است. میرفیضی،توجه به اقدامات فرهنگی 
و اجتماعی پلیس در راستای آگاهسازی، اطالع 
جامعه،  در  امنیت  احساس  ارتقاء  و  رسانی 
اجتماعی  و  فرهنگی  ایستگاه های  اندازی  راه 
درمانی  تئاتر  اجرای  شهرها،  سطح  در  پلیس 
سازمان  با  همکاری  و  ها  سواحل،تفرجگاه  در 
های مردم نهاد را از جمله فعالیت ها و اقدامات 
فرهنگی و اجتماعی پلیس در این ایام برشمرد .

فرمانده انتظامی استان مازندران خبر داد:

افزایش 41 درصدی کشفیات سرقت در ایام نوروز

آگهی تجدید مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 96/1332 مورخ 96/11/۵ شورای اسالمی 

شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 21 قطعه از امالک )زمین( متعلق به 
خود به شرح : 

از طریق مزایده کتبی واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد 
مالی شهرداری  امور  به  مورخ 97/2/3  روز دوشنبه  اداری  وقت  پایان  تا  آگهی حداکثر  انتشار  تاریخ  از  مزایده 

ماهدشت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه 

اسناد رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد. 
شهرداری ماهدشت

مفقودی 
برگ سبز سواری سایپا ۱۳۲ به رنگ مشکی روغنی مدل ۸۹ با شماره شهربانی ۶۵۴ص۳۲ 
ایران ۸۲ با شماره موتور ۳۵۹۳۹۳۸و شماره شاسی S۱۴۲۲۲۸۹۱7۱۶7۳بنام شهرام 

خوشخو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز و  سند کمپانی پژو پارس مدل ۸۹ با شماره  شهربانی ۱۱7م7۹ ایسران ۸۲ 
با شماره موتور ۱۲۴۸۸۲۹۵۰۶۳و شماره شاسی naan۰۱ca۸ae۶7۶۴۴۲بنام 

 بابل زینب علی زاده مرزونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰7۲۵۸-۹۶/۱۱/۱۸   جلسه  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید ابوالقاسم افصح هجری فرزند سید 
احمد به شماره شناسنامه ۳۳۴۳۲صادره از کرمان در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یک باب گلخانه به مساحت ۵۶۵۸7/۰۵ مترمربع که مساحت۱۹۰۰۰مترمربع آن بالسویه 
از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک نوری از پالک ۱۱۶/۶7 ذیل ثبت صفحه 
۲۲۳ دفتر ۶7 و مساحت ۱۰۰۰۰متر مربع آن از سهمی سهیل داود بلوک نوری از صفحه 
۲۱۵دفتر۶7و مساحت ۳۰۰۰۰مترمربع آن بالسویه از سهمی سید ابوالفضل افصح هجری 
و سید ابوالقاسم افصح هجری از صفحه۲۱۹دفتر۶7محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶7۶
  تاریخ چاپ اول :۱۳۹7/۱/۱۸ تاریخ چاپ دوم :۲ /۱۳۹7/۰۲

محمد افخمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم و استماع شهادت شهود خواهان به آقای امیر 

کاظمی فرزند احمد مجهول المکان 
خواهان خانم سحر سیاهپوش فرزند خیر علی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
امیر کاظمی فرزند احمد به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به شعبه ۱7 شورای حل 
آباد )خ مطهری خ شهید گرشاسبی جنب کارخانه  اختالف مجتمع خانواده خرم 
یخ ( ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸۶۶۵۶7۰۰۰۰۶ شعبه ۱7 شورای 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف  حل 
۱۳۹7/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین و مفاد دادخواست به این شرح اعالم می گردد 
که خواهان تقاضای مطالبه نفقه از تاریخ ۹۳/۰۲/۳۰ لغایت صدور حکم با احتساب 
کلیه خسارات دادرسی نموده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون 
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و 
اتخاذ  اینصورت غیابا  استماع شهادت شهود خواهان در شورا حاضر گردد در غیر 

تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی . 

آگهی ابالغ 
علی محمد  فرزند غالمعلی ۲-آقای  عرفانی  علی خیام  به ۱-آقای  رسیدگی  وقت 

طهوری فرزند محمود ۳-آقای عزیز اله عزیزی 
شاکی آقای امیر احمدی سبزوار فرزند احمد شکایتی علیه متهمین به اسامی۱-آقای 
علی خیام عرفانی فرزند غالمعلی ۲-آقای علی محمد طهوری فرزند محمود ۳-آقای 
عزیز اله عزیزی دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
)متهمین ردیف اول و دوم به میزان 7۰ درصد و متهم ردیف سوم میزان ۸۵ درصد 
تقصیر (مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۳۱۰۰۲7۹ 
شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰۵ جزایی سابق (ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱۳۹7/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست 
شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهمین ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – پرویز پور هادی .

 آگهی احضار متهم
 نظر به اینکه خانم محبوبه آهنگر ولوکالیی به اتهام تخریب عمدی و مزاحمت در 
پرونده کالسه ۹۶۲۰۰۹از طرف این  دادسرا تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه به 
علت نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ناممکن گردیده به این وسیله در اجرای ماده 
۱7۴ ق آ د ک  مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
اتهام انتسابی  شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بابل جهت دفاع از 
حاضر شوید و حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری را دارا می باشید در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 

دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل حسین کاردگر

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۵۵۵۸۸۳۶۴۰7صادره  علی  پدرمومن  نام  گله  لیرابی  سکینه  خانم 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازکوهرنگ 
بشناسنامه۱۸۸۱7۸۱۲۴۰صادره  گله  لیرابی  امیرحسین  مرحوم  همسرش  که 
عبارتنداز:۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  مکان  شوشتردرتاریخ۱۳۹7/۱/۳درجنت 
از  صادره  بشناسنامه  الذکر)همسرمرحوم(۲-فاطمه  فوق  مشخصات  با 
شوشتر)دخترمرحوم(۳-علی بشناسنامه صادره ازشوشتر)پسرمرحوم(شهرت همگی 
لیرابی گله والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت متوالی به فاصله یک 
ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزد 
واال گواهی  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشرنخستین  ازتاریخ  اوباشد 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  این  از  بعد  که  رسمی  و  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)۱۶/۳(
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 عرصه قسمتی ازپالک یک اصلی بخش دورامهرمز

فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات  نظرباینکه 
قلی  علی  آقای  مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  ثبت  مستقردر  سندرسمی 
نریمان مقدم فرزندمحمدقلی دارای کدملی ۶۰۰۹۸۰۴۹۶۵بشناسنامه۱۳۲۰صادره 
۱۳۹۶۶۰۳۱7۰۰۵۰۰۵۱۵۶مورخه۹۶/۱۱/۲۳تائید  شماره  رابرابررای  ازدیشموک 
لذاتحدیدحدودپالک  انتشاریافته  تکلیف  تعیین  ماده۳قانون  های  وآگهی  نموده 
بمساحت  کارگاه  یکباب  عرصه  ششدانگ  عنوان  تحت  مشارالیه  بنام  موصوف 
درروزدوشنبه  بغدک  راهی  سه  رامهرمز  آدرس  به  ۱۲۲۱۸/۶۴مترمربع 
مورخه۱۳۹7/۲/۱۰از ساعت۹الی۱۲ظهر به استناد ماده۱۴قانون ثبت انجام میگیرد.

لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یا مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
وروزمقرردرآگهی  درساعت  برداری  حدودونقشه  تحدید  عملیات  اخطارمیگرددکه 
به  توجه  با  ارتفاقی  حقوق  یا  حدود  به  نسبت  خواهدشدواعتراض  شروع  و  انجام 
ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت۳۰روز پذیرفته 

خواهد شد.شماره م الف:)۱۲/77۸(تاریخ انتشار:۱۳۹7/۱/۱۸
شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک رامهرمز

متن آگهی 
شاکی به نام مصطفی احمدی فرزند احمد شکایتی علیه متهم بهروز شیخی فرزند 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  شمشیر  بوسیله  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  منصور 
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
شهرستان خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۲۰۱۱۰۴ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹7/۲/۳۱ و ساعت ۰۸:۳۰ تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکات و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول
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 صندوق های بازنشستگی؛
 ابرچالش  پیش روی دولت

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: خروج از بنگاهداری و 
حضور جدی در بازار پول و ســرمایه در کنار ایجاد ساختار اقتصادی 
شفاف و ضدفساد از برنامه های جدی این صندوق در حوزه اقتصادی 

است.
جمشــید تقی زاده در نخســتین نشست شــورای مدیران ستادی 
این صندوق، با بیان اینکه امســال از ســوی مقــام معظم رهبری به 
عنوان »ســال حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شده است، یکی از 
مهمترین و در عین حال عملیاتی ترین سیاست ها در بخش اقتصاد 
کشور، گفت: در همین راستا، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان 
یک نهاد برنامه ریز، سیاســتگذار و تاثیرگذار در اقتصاد کشــور می 
کوشــد با سرلوحه قرار دادن فرمان رهبری و هم سو با سیاست های 
کالن اقتصادی دولت تدبیر و امید، همچنین توجه به اسناد باالدستی 
کشــور به سهم خود، در زنجیره ارزش مدیریت اقتصادی کشور نقش 
آفرینی کند.تقی زاده اظهار کرد: با توجه به شرایط ملی و منطقه ای 
و اهداف ســند چشم انداز ۲۰ ساله، یعنی حرکت به سمت آینده ای 
بهتر برای جامعه و افزایش توان اقتصادی و بین المللی، باید برنامه ای 
استراتژیک و هدفمند همراه با اصالح و بهبود ساختارها و فرآیندها در 
هلدینگ ها و شــرکت های تابعه پیگیری شود، چراکه رفع مشکالت 
ساختاری می تواند صندوق را در رسیدن به اهداف برنامه های تعیین 
شــده کمک کند.وی افزود: برای رســیدن به ایــن نتیجه و با توجه 
بــه اهمیت حوزه فعالیت های اقتصادی، ضروری اســت برنامه هایی 
همچون ارتقاء نظام سالمت اداری، مبارزه با فساد، تدوین راهبردهای 
منعطف درباره شــرکت ها و موسسات وابسته و تعیین سبد سرمایه 
گذاری حوزه های اقتصادی، توجه به شایسته ساالری و بهره گیری از 
ظرفیت های نخبگان اقتصادی در مدیریت شرکت ها، توسعه فعالیت 
های مولد سودآور، ارتقاء بهره وری شرکت های تحت پوشش، خروج 
از بنگاه داری و حرکت به سمت بازار پول و سرمایه، توجه به اولویت 
مهــم دولت به ویژه در حوزه کارآفرینی و اشــتغال زایی، بازاریابی و 
توســعه صادرات و حضور هدفمند در بازارهای بین المللی در دستور 
کار قرار گرفته و اجرایی شــود.تقی زاده با اشاره به مهم ترین برنامه 
ها و جهت گیری های صندوق بازنشستگی کشوری در سال جدید و 
سال آینده، اظهار کرد: انضباط مالی، کاهش تصدی گری و واگذاری 
شرکت ها به بخش خصوصی، شفافیت مالی و عملکردی شرکت ها، 
عرضه ســهام در بورس، برخورد با فساد اقتصادی و رانت خواری های 
ویژه از جمله مهم ترین جهت گیری های دو سال آینده این صندوق 
اســت.وی ادامه داد: در کنار این اهداف مهم، توجه به جوان گرایی و 
ســپردن مدیریت ها به افراد کارآمد، متخصص و متعهد نیز از دیگر 
برنامه هایی اســت که باید در بخش اقتصادی صندوق بازنشســتگی 

کشوری مورد توجه قرار گیرد.
وی گفــت: یکی از ابرچالش های پیــش روی دولت، صندوق های 
بازنشستگی است و خوشبختانه در این خصوص با اهتمام و پیگیری 
های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهای مطالعاتی خوبی برای 
بهبود فضای صندوق ها انجام شــده اســت و باید این مسیر ادامه 

پیدا کند.

دریچه

ویزیت "طب ایرانی" بیمه می شود

مدیــرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت از 
نشست های متعدد با دبیرخانه شورای عالی بیمه 
بــه منظور بیمه "ویزیت و خدمات طب ایرانی" 
خبر داد و گفت: این دبیرخانه قول داده اســت 
که در اولین جلسه اش ویزیت طب ایرانی تحت 

پوشش بیمه می رود.
دکتر محمود خدادوســت ، با اشاره به اهمیت 
اصالح سبک زندگی از ورود خدمات و آموزه های 
طب ایرانی به خانه های بهداشت خبر داد و گفت: 
امیدواریم تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی 
در سال ۹7 برای اجرای این طرح به ما بپیوندند. 
بر اساس این برنامه و تا پایان برنامه ششم توسعه 
باید ۱۰۰ درصد خانه های بهداشت این آموزه ها 

را به جمعیت تحت پوشش خود انتقال دهند.
وی در ایــن باره ادامــه داد: در همین راســتا 
نشســت های متعددی با دبیرخانه شورای عالی 
بیمه درباره بیمــه ویزیت و خدمات طب ایرانی 
برگزار و مقدمات بیمه شدن این خدمات فراهم 
شــده اســت. این دبیرخانه قول داده است که 
در اولین جلســه خود ویزیت طب ایرانی تحت 
پوشــش بیمه مــی رود. به تدریــج نیز تالش 

می کنیم خدمات طب ایرانی نیز بیمه شود.
خدادوست در ادامه به اضافه شدن دو خدمت 
طب ایرانی در ویرایش سوم کتاب ارزشگذاری 
نســبی خدمات، تصریح کرد: یکــی دیگر از 
اقداماتی که تاکنون در زمینه طب ایرانی انجام 
شده، ایجاد ادارات طب ایرانی در معاونت های 
درمان، اداره فرآورده های طبیعی و پست های 
کارشــناس و کارشناس مســئول در معاونت 
بهداشــت دانشــگاه های علوم پزشکی کشور 
بوده اســت. البته هنوز همه دانشــگاه ها این 
پست را تشــکیل نداده اند و با توجه به ابالغی 
که به دانشگاه ها انجام شــده، در ماه های اول 
ســال ۹7 مستقر خواهند شــد.مدیرکل دفتر 
طب ایرانی وزارت بهداشــت همچنین گفت: 
رشــته فرآورده های طبیعی در جلسه شورای 
عالــی و برنامه ریزی وزارت بهداشــت تصویب 
شــده و امیدواریم در سال ۹7 به تدریج برخی 
از رشــته های پشــتیبان دیگر از جمله رشته 
مراقبت بالینــی طب ایرانی، ماســاژ و تغذیه 
طــب ایرانی به تدریــج تصویب شــوند. این 
رشــته ها از مقطع دیپلم برای مقاطع کاردانی 
و کارشناســی دانشجو می گیرند و دانشجویان 
در دانشکده های طب ایرانی تحصیل می کنند. 
ایجاد رشته های پشــتیبان به توسعه منطقی 

طب ایرانی کمک می کند.

خبر

 مدیرکل گمرک بازرگان، از افزایش 7۰ درصدی مسافرت 
ایرانی ها با خودروی شخصی به ترکیه خبر داد. به نقل از 
گمــرک ایران، علی معصومی اعالم کرد : ماموران گمرک 
بازرگان در تازه ترین عملیات موفق به کشف یک خانواده 
۴ نفره از یک دســتگاه کامیون شــدند و با این کشف ، 
تعداد کشفیات قاچاق انســان توسط ماموران گمرک در 
ســال ۹7 به ۲۶ نفر رسید .وی گفت : ماموران گمرک با 
هوشیاری و رصد دقیق اطالعات محموله ها با سامانه های 
الکترونیکی ، به یک دســتگاه کامیون مشکوک و متوجه 
کنده شدن پلمپ ســربی یک محموله صادراتی خرما به 

مقصد ترکیه شدند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه 
ایرانــی ها با کمبود ویتامین D مواجه هســتند، گفت: باید از 
طریق محصوالت غذایی غنی شــده ایــن ویتامین را به مردم 
رســاند.دکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه گروه لبنیات در هرم 
غذایی، مهمترین منبع تامین کلســیم و فســفر مورد نیاز بدن 
به شمار می رود، گفت: کلســیم در تشکیل استخوان و دندان 
و اســتحکام آنها نقش ضروری دارد، ۹۹ درصد کلسیم بدن در 
اســتخوان ها قرار دارد که در صورت فقر کلسیم در بدن، پوکی 
استخوان بسیار محتمل است.وی افزود: این گروه دارای کلسیم 
، فسفر، پروتئین، ویتامین B۲، ویتامین B۱۲ ، ویتامین A و 

سایر مواد معذی است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه 
علت آلودگی هوا در عید امســال پدیده گرد و غبار با منشا 
داخلی بود، گفت: به احتمال زیاد امسال شرایط کیفی هوای 
تهران در مقایســه با سال های گذشته مطلوب نخواهد بود. 
تعطیالت نوروز امسال در حالی به پایان رسید که تهرانی ها 
در این ایام با وجود کاهش تردد وسایل نقلیه در سطح شهر 
و تعطیالت نوروزی صنایع و معــادن اطراف پایتخت، تنها 
۸ روز هوای مطلوب تنفس کردند این درحالیســت که در 
ســال های قبل کیفیت هوای تهران در ایام نوروز در شرایط 
ایده آل بود و پایتخت نشــینان در نوروز هــوای مطلوبی را 

تنفس کردند. 

آگهی تحدید اختصاصی
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک ۵۴-اصلی قریه سرخیدر واقع در بخش ۱۳ 
کرمانشاه به عمل نیامده است  وطبق رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۹۱۳مورخ ۹ 
/ ۸ / ۹۶هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای محمداحمدی 
سرخیدرازششدانگ یک باب پارکینگ محصور به مساحت ۵۰۲۳/۱۳مترمربع صادر 
شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست 
درتاریخ ۱۰ / ۲ / ۹7 ساعت ۱۰ صبح طبق ماده ۱۵ قانون ثبت درمحل وقوع ملک 
مقرر  روز  در  میشود  دعوت  ومجاورین  متقاضی  لذا  آمد؛  عمل خواهد  به  موصوف 
انجام پذیرد  آنا  بامعرفی  ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود 
وکسانی که به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر 

قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار  ۱۸ / ۱ / ۹7
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی تحدید اختصاصی
اصلی  یک  از  فرعی   ۱۶۰ و  پالکهای۱۵۹  دانگ  حدود شش  تحدید  اینکه  نظربه 
شماره  رای  وطبق  است   نیامده  عمل  به  کرمانشاه   ۱۳ بخش  در  واقع  جوانرود 
 /  ۱۰  /  ۱۶ ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۲۶۲-۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۲۶۴مورخ 
فانوس  و  اختر  بانوان  نفع  به  جوانرود حکم  درثبت  مستقر  اختالف  ۹۶هیات حل 
لذا  است  شده  صادر  ۸۰/۲۰مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  طاهریازششدانگ 
حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ ۱۸ / 
۲ / ۹7 ساعت ۱۰ صبح طبق ماده ۱۵ قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به 
عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه 
حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانی که به حدود 
مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف 
مدت ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده 
ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام 

آنان صادر خواهد شد.تاریخ انتشار  ۱۸ / ۱ / ۹7  
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی تحدید اختصاصی
اصلی  یک  از  فرعی  و ۱۶۰  های ۱۵۹  پالک  تحدید حدود ششدانگ  اینکه  به  نظر 
شماره  رای  طبق  و  است  نیامده  عمل  به  کرمانشاه   ۱۳ بخش  در  واقع  جوانرود 
۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۳۲۰ مورخ ۱۹/ ۱۰ / ۹۶  هیات حل اختالف مستقر درثبت 
جوانرود حکم به نفع خانم خاتون ویسمرادی ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  
۱۲۰/۳۰ مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی 
مورد درخواست درتاریخ ۹7/۲/۱۶ ساعت ۱۰ صبح طبق ماده ۱۵ قانون ثبت درمحل 
وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز 
مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد 
تنظیم  توانندازتاریخ  نامبرده معترض هستند می  تقاضای  به حدود مورد  وکسانیکه 
صورت مجلس ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  ۱۸/ ۱ / ۹7 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
موضوع  اول  ۹۶/۱۲/۸هیات  مورخه  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۴۱۲۴  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم 
سکینه صدیق نظر شالکوهی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ۳۴7۳۸صادره 
 ۴۸۱/۹۴ مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   از  رشت 
اقای/ رسمی  مالک  از  خریداری  اباد  حسین  در  واقع  اصلی   7۱ پالک  مربع  متر 

رمضانعلی ازاد فالح موضوع سند ۸۲7۸۳ مورخه ۱۳۳7/۵/۳ دفترخانه ۱7 تهران  
فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد. م.الف ۹۸7
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۶ /۱۳۹۶/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹7/۱/۱۵ 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰7۲۵۹-۹۶/۱۱/۱۸   جلسه  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
افصح  ابوالفضل  متقاضی سید  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ساوجبالغ  واحد  در 
و  یکدانگ  در  کرمان  از  شناسنامه ۹۱۲صادره  شماره  به  احمد  سید  فرزند  هجری 
که  مترمربع   ۵۶۵۸7/۰۵ مساحت  به  گلخانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  نیم 
مساحت۱۹۰۰۰مترمربع آن بالسویه از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک 
نوری از پالک ۱۱۶/۶7 ذیل ثبت صفحه ۲۲۳ دفتر ۶7 و مساحت ۱۰۰۰۰متر مربع 
آن از سهمی سهیل داود بلوک نوری از صفحه ۲۱۵دفتر۵7و مساحت ۳۰۰۰۰مترمربع 
آن بالسویه از سهمی سید ابوالفضل افصح هجری و سید ابوالقاسم افصح هجری از 
صفحه۲۱۹دفتر۶7محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و 
آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶77
  تاریخ چاپ اول :۱۳۹7/۱/۱۸ تاریخ چاپ دوم : ۱۳۹7/۲/۲

محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
موضوع  اول  ۹۶/۱۲/۸هیات  مورخه  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۴۱۲۵  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
اقای/ در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

خانم فاطمه صبحانی فرزند یوسفعلی بشماره شناسنامه ۶۵۴7صادره از تهران در  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۴۸۵/۶۰ متر مربع پالک 7۱ 
اصلی واقع در حسین اباد خریداری از مالک رسمی اقای/رمضانعلی ازاد فالح موضوع 
سند ۸۲7۸۳ مورخه ۱۳۳7/۵/۳ دفترخانه ۱7 تهران  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه 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 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد م.الف ۹۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۶ /۱۳۹۶/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹7/۱/۱۵ 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰7۲۵۶-۹۶/۱۱/۱۸   جلسه  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سهیل داود بلوک نوری فرزند 
صادق به شماره شناسنامه ۳7۰۳صادره از تهران در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
آن  که مساحت۱۹۰۰۰مترمربع  مترمربع  به مساحت ۵۶۵۸7/۰۵  گلخانه  باب  یک 
بالسویه از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک نوری از پالک ۱۱۶/۶7 ذیل 
از سهمی سهیل داود  ثبت صفحه ۲۲۳ دفتر ۶7 و مساحت ۱۰۰۰۰متر مربع آن 
بلوک نوری از صفحه ۲۱۵دفتر۶7و مساحت ۳۰۰۰۰مترمربع آن بالسویه از سهمی 
سید ابوالفضل افصح هجری و سید ابوالقاسم افصح هجری از صفحه۲۱۹دفتر۶7محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید، 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶7۵
  تاریخ چاپ اول :۱۳۹7/۱/۱۸ تاریخ چاپ دوم :۱۳۹7/۲/۲

محمد افخمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۴۳۳۴ مورخه ۹۶/۱۲/۲۰هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراض ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم مسعود داس دار 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۱۳ صادره از  ساوجبالغ در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت۱۰۰ متر مربع پالک ۳۶اصلی واقع در صالح اباد خریداری از مالک رسمی 
اقای/شرکت فالحتی نمونه ساوجبالغ موضوع سند ۱۸۸۴۴ دفترخانه ۳ محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد م.الف۹۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۲7 /۱۳۹۶/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹7/۱/۱۵

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰7۵۹۰-۹۶/۱۱/۲۶جلسه   شماره   رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
فرزند  اصغری   رضا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ساوجبالغ  واحد  در 
محمدبه شماره شناسنامه ۴۹۲۶ صادره ازتهران در ششدانگ یک قطعه باغ بابنای 
احداثی با مساحت ۱۰7۳/۲۳متر مربع از قطعه ۲۱۵ازپالک 7۵فرعی از ۳۲۳ اصلی 
از سهمی احمد گلبازاز صفحه دفترالکترونیک ۱۳۹۵۲۰۳۳۱۰۱۲۰۰7۹7۵ محرز 
در  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده 
روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :7۰۲
  تاریخ چاپ اول :۱۳۹7/۱/۱۸تاریخ چاپ دوم :۱۳۹7/۲/۲ 

محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۴۳۳۳ مورخه ۹۶/۱۲/۲۰هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراض ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم محسن داس 
دار فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۹۹۲صادره از  ساوجبالغ در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت۱۰۰ متر مربع پالک ۳۶اصلی واقع در صالح اباد خریداری از مالک 
رسمی اقای/شرکت فالحتی نمونه ساوجبالغ موضوع سند ۱۸۸۴۴ دفترخانه ۳ محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد م.الف۹۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۲7 /۱۳۹۶/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹7/۱/۱۵

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای مجتبی مهدی پور زرین کمر فرزند علی شاکی آقای شیروان 
امیری خانقاه فرزند سبزعلی شکایتی علیه آقای مجتبی مهدی پور زرین کمر فرزند 
علی دایر به جعل استفاده از سند مجعول مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  کالسه۹۶۰۹۹۸۱۸۳۱۵۰۰۰۰۳  پرونده 
بابل ۱۰۱ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹7/۲/۲۶ساعت ۹ تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع موار ۱7۴ و ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به 
علت مجهول مکان بودن متهم و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد و متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 101 جزایی سابق سید اسمعیل  نصیری مری

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۵7۰۰۰۱۳۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۶۱۳7۰۰۰۰۵ –شاکی : خانم 
سمیرا خانم احمدی فرزند شااحمدی با وکالت آقای عبدالرضا پارسا فرزند درویش 
رضا به نشانی خرم آباد خیابان علوی پایین تر از میدان امام مجتمع تجاری هفت 
آسمان طبقه دوم شماره ۲۱۰ –متهم : آقای علی احسانی فرزند کریم به نشانی 
لرستان خرم آباد خیابان مطهری کوچه زرگرانی از پایین به باال سمت چپ دو طبقه 

طبقه باال منزل آقای عباسی-اتهام : ترک انفاق 
گردش کار :دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی 

و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید . 
انفاق  اتهام آقای علی احسانی فرزند کریم دائر بر ترک  : در خصوص  رای دادگاه 
آقای  وکالت  با  شااحمدی  فرزند  احمدی  خانم  سمیرا  خانم  همسرش  به  نسبت 
دادسرای   ۹۶۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۵۵7۶ شماره  خواست  کیفر  موضوع  پارسا  عبدالرضا 
آقای علی  با  اینکه در سال ۱۳۶۵  بر  به شکایت شاکی مبنی  با عنایت  آباد  خرم 
احسانی عقد کردم و تا اردیبهشت سال ۱۳۹۱ با هم زندگی مشترک داشتیم ولی 
نامبرده در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ منزل را ترک و تا کنون نه مراجعتی داشته و نه 
نفقه ای پرداخت کرده است و خرج و مخارج زندگی و کرایه منزل اجاره ای ما را 
پدرم می پردازد ....( و همچنین با توجه به اظهارات گواهان و اینکه متهم در تمام 
مراحل تحقیقات در دادسرا متواری بوده و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز علیرغم 
لذا  است  محرز  وی  بزهکاری  است  نکرده  ارسال  ای  الیحه  و  نکرده  ابالغ شرکت 
مستند به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت نامبرده به تحمل شش 
تاریخ  از  ماه حبس صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
ابالغ واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید رضا موسوی . 

وزیر کار و رفاه اجتماعی در سفری به ایالم از توجه 
دولت برای ایجاد کارگاه های کوچک برای اشتغال 

آفرینی خبر داد.
به گزارش پیام زمان ،ربیعی در بیســت و چهارمین 
سفر اســتانی خود در دولت تدبیر و امید در جلسه 
کارگروه اشتغال  و سرمایه گذاری شهرستان آبدانان 
با اشــاره به مشــکالت موجود درمانــی در مناطق 
مختلف ، گفت: در بخش کشاورزی به ویژه گیاهان 
دارویی حمایت هــای الزم را انجام خواهیم داد.وی  
افز ود:  اشــتغال با ایجاد کارخانه بزرگ نمی تواند 
افراد زیادی را مشغول به کار کند اما با کارگاه های 
کوچــک زودبازده می توان چند برابر این ظرفیت را 
ایجاد کرد.ربیعی در نشســت شورای اداری ایالم با 
تاکید بر  توســعه بیمه روســتاییان و عشایر  گفت: 
یکــی از برنامه ها و اولویت های وزرات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر 
توســعه بیمه روستاییان و عشایر است. وی با اشاره 
به ظرفیت های استان ایالم گفت: این استان منابع 
خــدادادی و ظرفیت های خوبی دارد که اســتفاده 
از ایــن منابع مــی تواند به ایجاد اشــتغال پایدار و 
کاهش آسیب های اجتماعی در استان کمک کند.

وی  با بیان اینکه در ایــالم باید مهاجرت معکوس 
صورت پذیرد، اظهار کــرد: توصیه می کنم نخبگان 
مرکز نشــین ایالمــی را جمــع آوری کنید چرا که 
این استان ســرمایه های فکری دارد که باید آنها را 
جمع آوری کرد.وی دو اولویت کاری امســال دولت 

را فقرزدایی و توســعه اشــتغال اعالم و عنوان کرد: 
دولت قصد دارد ایــن دو برنامه را به صورت توامان 
دنبال کند و با توجه به اینکه در اســتان ایالم باید 
بــرای کاهش فقر مطلق و محدود کردن فقر مطلق 
بــه طور جدی عمل کنیم از  همه مدیران اســتان 
به عنــوان نمایندگان دولت دعــوت می کنم حول 
این برنامه ها جمع شــوند.ربیعی بــا بیان اینکه در 
ذیل افزایش رفاه و کاهش فقر، مقابله با آسیب های 
اجتماعی و کاهش آنهــا را تعریف می کنیم، افزود: 
یکی از برنامه ها برای فقرزدایی و مقابله با فقر مطلق 
شناسایی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل 
اســت که خوشــبختانه همه آنها به نام شناسایی 
شــده اند که باید آنها را به مدرســه بازگردانیم.وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه دیگر در این زمینه 
را مسکن  خانواده های دارای دو معلول به باال ذکر 
و اضافه کرد: این کار یک کار مشــترک است که در 
اواخر سال گذشته یارانه تســهیالت آن با موافقت 
دکتر نوبخت فراهم شده است.وی با اشاره به اینکه 
امســال 7 هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم برای 
فقرزدایــی داریم، گفت: این رقم منهای طرح بزرگ 
تحول سالمت است که در سال گذشته عدد بزرگ 
۴۰ هزار میلیارد تومان برای آن اختصاص یافت.وی 
بــا اعالم این خبر که اطلــس اجتماعی ایالم آماده 
شــده و برای چکش کاری در اختیار اســتان قرار 
می دهیم، گفت: آماده ایم بودجه پژوهشی هم برای 
ایــن کار اختصاص دهیم.ربیعی در دیدار با نماینده 

ولی فقیه و امــام جمعه ایالم اظهار کرد: فقر زدایی 
و ایجاد عدالت، کاهش نابرابری و توســعه اشــتغال 
از سیاســت های دولت و این وزارتخانه است.وی با 
بیان اینکه توسعه اشتغال خرد و فقر زدایی از جمله 
برنامه های رییس جمهور در سال جاری است، افزود: 
ایالم یکی از اســتان هایی است که در طول هشت 
ســال دفاع مقدس و دفاع از مرزها حق بســیاری 
بر گردن کشــور و نظام دارد و تمام تالش دولت و 
مسئوالن ســوق دادن آن به شرایط بهتر و کاهش 
نابرابری ها و افزایش عدالت اســت.وزیر کار و رفاه 
اجتماعی گفت: یکی از چالش های پیش روی کشور 
فقدان مهارت جوانان بویژه در میان دانش آموختگان 
دانشــگاهی است و برغم توسعه مراکز آموزش عالی 
مهارت های کاربردی در اختیار آنان قرار نمی گیرد 
که باید این رویه اصالح شــود.ربیعی ابراز امیدواری 
کــرد: با آموزش، فقدان مهــارت نیرو متخصص در 
اســتان ایالم را جبران و در راستای اهداف وزارت و 

شعار فقر زدایی این مسایل را پیگیری کرد.
 علی ربیعی همچنین همزمان با بیست و چهارمین 
سفر استانی خود در دولت دوازدهم به استان ایالم 
در صفحه توئیتر خود نوشــت: عدالت منطقه ای و 
مقابله با نابرابری، سیاســت مــداوم می خواهد.در 
برنامه هایــم در ایالم، کاهش فقــر مطلق، کنترل 
آســیب های اجتماعی و گســترش اشتغال خرد را 
دنبال می کنم. خوشــحالم که خودکشــی در این 

استان ۱۰ درصد  کاهش یافته است .

ربیعی اعالم کرد:

فقر زدایی و ایجاد اشتغال ازالویت های دولت 

پوكی استخوان سالمت ايرانيان 
را تهديد می كند

پيش بينی افزايش آلودگی 
هوای پايتخت در سال 97

 افزايش مسافرت ايرانيان
و  به تركيه  با خودر
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بی آبی به تابستان امسال نزدیک تر می شود

وضعیت منابع آبی امسال به گونه ای است که مسووالن دیگر هشدار کم 
آبی نمی دهند و صراحتا اعالم می کنند که تابســتان امسال شهرهای 
زیادی تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت و با مشکالتی در این حوزه 
مواجه خواهیم شد.در حال حاضر وضعیت منابع آبی کشور وخیم است 
چراکه ورودی به سدها در سال گذشته در کل کشور تقریبا ۱۴ میلیارد 
متر مکعب بود که این عدد امســال به حــدود ۱۰میلیارد متر مکعب 
رسیده و کاهشی حدود ۲7 درصد را نشان می دهد.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، از سوی دیگر بر اساس آمار در سال های قبل و در مقاطع 
مختلف متوســط بارندگی در کشور حدود ۲7۵ تا ۲۸۰ میلیمتر بوده 
اما به مرور زمان این عدد به ۲۴۰ میلیمتر و در ۱۰ ســال اخیر نیز به 
۲۱۰ میلیمتر رســیده و اکنون شــرایط به گونه ای است که به اعتقاد 
بسیاری از مسووالن سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی است.در سال 
جاری این تهدید بحرانی تر شــده چراکه بارندگی که در کشور تا این 
لحظه شــاهد آن هســتیم ۹۰ میلیمتر تخمین زده شده و حدود ۴۰ 
درصد نسبت به سال گذشته و ۴۵درصد نسبت به میانگین کمتر است.

مساله دیگری که در این زمینه وجود دارد، عدم تناسب در بارندگی ها 
اســت به طوری که در حوضه ارومیه شرایط مثبت است اما در حوضه 
خلیج فارس، ایالم، بندر عباس و خوزستان شاهد کاهش ۴۶ درصدی 
بارندگی نسبت به سال گذشته هســتیم.از سوی دیگر بر اساس آمار 
موجود در حوزه منابع آبی هم اکنون در اســتانی همچون البرز حدود 
یک میلیارد مترمکعب از منابع سطحی، زیرزمینی)چاه ها و قنات ها( و 
شبکه های مدرن برای بخش کشاورزی مصرف می شود که این رقم در 
استان اصفهان به پنج میلیارد مترمکعب می رسد. این موضوع در حالی 
است که در همین استان اصفهان میزان مصرف بخش شرب و صنعت 
از آب نیم میلیارد مترمکعب است.حتی در استان خشکی همچون یزد 
حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشــاورزی 
مصرف می شــود که سهم بخش شرب و صنعت کمتر از ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب تخمین زده شــده در این بین حتی در اســتان کرمان هم 
بیش از ۶ میلیاردمترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود در 
حالی که میزان مصرف بخش شــرب و صنعت این استان تنها حدود 
هفت میلیون مترمکعب است.به هر حال این یک واقعیت در تمام دنیا 
است که به طور متوســط 7۰ درصد آب شیرین در بخش کشاورزی 
مصرف می شود که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان مصرف 
از آب های شــیرین در بخش کشــاورزی به حــدود ۸۵ تا ۹۵ درصد 
می رســد. بنابراین طبیعی است لزوم توجه مصرف صحیح آب، بیشتر 
متوجه اصلی ترین بخش مصرف یعنی حوزه کشــاورزی باشد.از سوی 
دیگر براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی در طی یکی دو ماه 
اخیر امید می رفت تا در اواخر زمستان سال ۱۳۹۶ کاهش بارندگی ها 
به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نســبت به سال گذشته برسد.ولی متاسفانه 
شرایط فعلی از پیش  بینی های صورت گرفته هم کمی سخت تر است 
چرا که از ابتدای سال آبی)ابتدای مهرماه( تا پایان اسفندماه در مقایسه 
با مدت مشابه ســال گذشــته ۴۸ درصد کاهش بارندگی داشته ایم.

وضعیت فعلی بیانگر تابستانی سخت در حوزه منابع آبی است تا جایی 
که اگر از هم اکنون تدابیر مدیریتی در این حوزه اتخاذ نشود به گفته 
بسیاری از کارشناسان با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد لذا انتظار 

می رود دولت نگاه ویژه تری نسبت به این مساله داشته باشد.

روزنه

جایگاه مطلوبی در تجارت جهانی 
گاز نداریم

مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران گفت: هر 
چنــد در زمینه منابــع گازی در دنیا رتبه باالیی 
داریم اما جایگاه مناسبی در زمینه تجارت جهانی 
گاز نداریم.به گزارش زمان به نقل از ایرنا، ســعید 
مومنی اظهار داشت: باید با ارتقا در این حوزه که 
از اهداف برنامه ششــم نیز بوده اســت به جایگاه 
مطلوبی برســیم. وی بر لزوم توجه بیشتربه حوزه 
صــادرات و تجــارت گاز تاکید کــرد و گفت: ۴۶ 
میلیون مترمکعب گاز به عراق، ترکیه، آذربایجان 
و ارمنستان پارسال صادر شد. مومنی ادامه داد:ما 
با بیش از ۳۴ هزار میلیارد مترمکعب منابع گازی، 
در رتبه اول دنیا از نظر منابع گازی و گاز رســانی 
به مناطق قرار داریم. مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران اضافه کــرد : عالوه بر ارتقای جایگاه در 
برخی از حوزه ها نیازمند بهینه سازی مصرف گاز 
نیز هستیم، در برخی از استان ها از جمله استان 
فارس بیــش از ۱۲ هزار میلیــارد مترمکعب گاز 
مصرف می شود که از این مقدار ۶ درصد در بخش 
نیروگاه هایی مصرف می شــود در حالیکه مطلوب 

این حوزه ۳۶ درصد است.

قیمت نفت کاهش یافت 

قیمت هر بشــکه نفت برنت بــرای تحویل در ماه 
ژوئن دیروز با ۴۵ سنت، معادل ۰.۶۶ درصد کاهش 
به ۶7 دالر و ۸۸ سنت رسید.بر اساس این گزارش، 
پــس از تهدید ترامپ به وضع تعرفه های جدید بر 
کاالهای چینی که موجب افزایش نگرانی ها نسبت 
به وقوع جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان 
شــد، قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت که به 
مقامات تجاری آمریکا دستور داده تا وضع تعرفه بر 
۱۰۰ میلیارد دالر دیگر کاالهای وارداتی چینی را 
مد نظر قرار دهند و بدین ترتیب تنش های تجاری 
با پکن را تشدید کرد. بر اساس این گزارش، قیمت 
هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن دیروز 
با ۴۵ سنت، معادل ۰.۶۶ درصد کاهش به ۶7 دالر 
و ۸۸ سنت رســید. قیمت نفت خام آمریکا برای 
تحویل در ماه می نیز دیروز با ۴۱ ســنت، معادل 
۰.۶۵ درصد کاهش به ۶۳ دالر و ۱۳ سنت رسید. 
هرچند ناظــران بازار نفت نگران تشــدید جنگ 
تجاری بین آمریکا و چین هســتند، اما با توجه به 
کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا آنها انتظار ندارند 

که شاهد کاهش شدید قیمت نفت باشند.

کوتاه از انرژی

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۵۹۹هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده  ناحیه دو تصرفات  حوزه ثبت ملک کرج - 
صدیقه مصطفوی فینی فرزند سید عباس بشماره شناسنامه ۵۵۴۲ صادره از تهران 
در ششدانگ یک باب ساختمانبه مساحت ۶۳7/۶۰ مترمربع قطعه اول تفکیکی پالک 
۱فرعی از ۱۳ اصلی خریداری از مالک رسمی آقای قاسم خدادوست محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶۰۸ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۵۹۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حبیب جعفری نجف آبادی فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۳۱7 صادره از یزد در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶77۳/7۲ مترمربع پالک 
۲۱۰۲و ۱۵۴۵ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالکین رسمی آقایان 
اسماعیل سلیمی و حمداله سمی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۰۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۶۴۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عینعلی 
مرادی فرزند کلیعی بشماره شناسنامه ۱۶7 صادره از اسالم آباد در ششدانگ یک 
واقع در  از ۶ اصلی  باب ساختمانبه مساحت ۱۶۰/۶۰ مترمربع پالک ۲۳۴ فرعی 
عباس آبادخریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین اویار حسینی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۱۰ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

رای شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰7۰۵۵-۹۶/۱۱/7   جلسه  هیات موضوع  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض  خانم خدیجه روستا فرزند علی 
بشماره شناسنامه ۱۹۶۰صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۲۹/۰۳ مترمربع از پالک ۳۶7 اصلی واقع در چهاردانگه جزء حوزه ثبتی 
از سهمی رحیم مدیر زارع موضوع سند شماره 7۰7-۴۶/۵/۳دفترخانه  ساوجبالغ 
۹۲و  ۴۶۳و۴۶۵و۴۶7دفتر  صفحات  ثبت  از  ساوجبالغ  ثبتی  حوزه  جزء  کرج   ۲۵
صفحات ۳۶۵و۳۶۹ دفتر ۱۲۳ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶7۰
  تاریخ چاپ اول :۱۸ /۱۳۹7/۱ تاریخ چاپ دوم : ۱۳۹7/۲/۲

محمد افخمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴777هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای توکل 
محمودی فرزند حسنقلی بشماره شناسنامه ۵۸۱ صادره از ابهر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۹۳/۰۰ مترمربع پالک ۴۶7فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالکین رسمی خانم ناهید شرعیاتی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۰۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم :۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

اصال رای  ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۴۰۲۳-۹۴/۵/۵و  شماره   رای  برابر 
حی۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰77۸۹-۹۶/۱۲/۵ جلسه  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ 
شماره  به  سلطانعلی  فرزند  فالحتکاری  محمد  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه ۱۸صادره از ساوجبالغ در ششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق به پالک 
۴۳۱۴فرعی از ۵ اصلی به مساحت ۴۸/۴۱ مترمربع از سهمی علی بخش فالح کار 
صفحه۵۶۹ دفتر۱۶۴ از پالک ۵/۴۴۰ محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک 
تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :۶۸7
  تاریخ چاپ اول :۱۳۹7/۱/۱۸ تاریخ چاپ دوم :۱۳۹7/۲/۲

محمد افخمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴77۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
درسه  کاشان  از  صادره  شناسنامه 7۸۶۴  بشماره  ماشااله  فرزند  فر  علیرضافاطمی 
پالک  مترمربع   ۳۹۳/۵۰ مساحت  ساختمانبه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
۱۵7۶ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشتخریداری از مالک رسمی آقای ناصر گروسی 
به فاصله ۱۵  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  لذا   محرز گردیده است. 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۶۰۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آقایان لطیف مرادی و محمدعزیز سلیمیان فرزندان کاکاعلی و محمدصالح درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک ۱۵۶فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 
۱۳کرمانشاه معروف بهدول قرگهکه از بانو ملوک امیری خریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه های۹۶–۳7 و ۵۸تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۶۵۴ 
و ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۶۵۲  مورخ ۹۶/۱۱/۲۴حکم به صدور سند مالکیت یک باب 
خانهبه مساحت ۶۰/۲۵متر مربع به نام آقایان لطیف مرادی و محمد عزیز سلیمیان 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای برزو بیگ سلیمی و غیره می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدتدو ماه 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 بنام آقایان لطیف مرادی 
و محمدعزیز سلیمیان هر یک به نسبت سه دانگ مشاعصادرخواهد نمود صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول۱/۱۸/  ۱۳۹7 تاریخ انتشار دوم  ۲ / ۲/  ۱۳۹7

 رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای شهرام نصراله خانی دارای شماره شناسنامه - شماره ملی ۳7۳۲۳۳۱۵۴۶به 
شرح دادخواست به کالسه ۹۶۱۵۵۹از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم غالمحسین نژادبه شناسنامه ۶۸۴و 
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ در  شماره ملی ۳7۳۱7۸۴۲۸۹در 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
تولد۱۳۱۱/۵/۱شماره  ۲۱۸تاریخ  شناسنامه  شماره  دارای  خانی  نصراله  محمد   -۱

ملی ۳7۳۱۶۹۳۶۸۲شوهر متوفی.
۲- جهانگیر نصراله خانی دارای شماره شناسنامه ۵۱۲تاریخ تولد ۱۳۴۴/۶/۲۵شماره 

ملی ۳7۳۲۲7۴77۲پسر متوفی.
۳- شهرام نصراله خانی دارای شماره شناسنامه ۲7۳ تاریخ تولد۱۳۵۱/۵/۱شماره 

ملی ۳7۳۲۳۳۱۵۴7پسرمتوفی.
۴- فرانک نصراله خانی دارای شماره شناسنامه ۹۴تاریخ تولد۱۳۴۶/۳/۲۴ شماره 

ملی ۳7۸۱۸۹۸۴۶۶ دختر متوفی. به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر نخستین 

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

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

از  را  عادی خود  قولنامه  به  درخواست رسیدگی  بهرام  فرزند  بهمن رحیمی  آقای 
به  معروف  ۱۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   ۱۱۴ پالک 
امرودصفرعلیکه از آقای عبداله مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۶-۸۴تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
مورخ     ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۹۴۰ شماره  رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و 
متر    ۱۸۰/7۰ مساحت  به  بابخانه  یک  مالکیت  سند  به صدور  ۹۶ حکم   /۱۲/۱۶
مربع به نام آقای بهمن رحیمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایانوراث مرحوم حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
نمود.  خواهد  صادر  رحیمی  بهمن  آقای  نام  به  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  مقررات 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۸ /  ۱ /  ۱۳۹7 تاریخ انتشار دوم ۲/  ۲ /  ۱۳۹7

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

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  عزیزدرخواست  فرزند  محمدنژاد  شنو  خانم 
پالک۱۰۹فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف بهزمین 
و  نموده  مالکیت  سند  درخواست  و  ولیزادهخریداری  آقایامین  از  بیگیکه  اسداله 
پرونده نیز تحت کالسه۹۶–۴۸تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
 ۳ مورخ  شماره۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱7۶۵  رأی  رسیدگیبرابر  از  پس  هیئت  و 
/۱۳۹۶/۱۲حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمانبه مساحت ۵۰ مترمربع 
اولیه پالک مزبور آقای  نام مالکین  بنام خانم شنو محمدنژاد صادر نموده است و 
عبداله عزیزیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 دادگاهصالحه 
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 نامخانم شنو محمدنژاد صادرخواهد نمود صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول ۱۳۹7/۱/۱۸ تاریخ انتشار دوم ۱۳۹7/۲/۲

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴77۲هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی خیری اشکوهی 
فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۳۰۰ مترمربع پالک ۵۵ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهرخریداری از 
مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۰۱ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دبیر اتاق مشــترک ایران و عراق درمورد سوآپ 
نفت خام کرکوک اظهار کرد: چندماهی است که 
این توافق صورت گرفته اســت. اواخر ســال قبل 
شــایعاتی مبنی بر توقف این پروژه شنیده شد اما 
بایــد گفت این پروژه ادامــه دارد و فکر می کنم 
اواخر ماه آوریل )اواسط اردیبهشت( اجرایی شود.

بــه گزارش زمان به نقل از ایســنا، ســید حمید 
حسینی، با اشاره به شایعاتی در اواخر سال گذشته 
مبنی بر اینکه ســوآپ نفت کرکوک توسط ایران 
و همچنیــن صادرات گاز از ایران به بصره متوقف 
می شود، گفت: این زمزمه ها در اواخر سال گذشته 
شنیده می شد و گفته می شد که کردستان عراق 
بــا دولت مرکزی توافق کرده اســت که صادرات 
نفت کرکوک از مســیر قبلی)کرکوک_جیحان( 
صورت بگیرد و بنابراین ســوآپ آن توسط ایران 
متوقف شود. وی ادامه داد: در راستای سفر آقای 
جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری به بغداد 
در اواخر سال گذشــته و از آنجایی که مسئوالن 
نفتی هم در این سفر حضور داشتند این مباحث 
مطرح شد و طرف عراقی تاکید کرد که بر تعهدات 
خــود مبنی بر اجــرای خط لوله ایــران به بصره 
برای سوآپ نفت کرکوک و همچنین واردات گاز 

از ایران پایبند اســت. دبیر اتاق مشترک ایران و 
عراق با تاکید بر اینکه سوآپ نفت کرکوک از نظر 
عملیاتی بسیار دشوار است، توضیح داد: نفت خام 
کرکوک قرار است در مرحله اول با کامیون حمل 
شود. لذا کامیون ها باید از استان های صالح الدین 
و دیالــه عبور کنند که زمانــی قلمروهای داعش 
بوده است. حســینی ادامه داد:طرف عراقی زمان 
اجــرای آن را دائم به تعویــق می اندازد. عراقی ها 

ابتدا گفتند ژانویه ســپس اعــالم کردند فوریه و 
این تغییر تا مارچ ادامه داشــت. من فکر می کنم 
ســوآپ نفت کرکوک تا اواخر مــاه آپریل انجام 
شــود. البته بایــد به این نکته توجه داشــت که 
طرف عراقی و همه مســئوالن سیاسی و اجرایی 
این کشــور درگیر برگزاری انتخابات هســتند و 
انتخابات آن ها هم در اردیبهشت برگزار می شود. 
این یکی از عواملی اســت که باعث شــده کار به 

ســرعتی که انتظار می رفت پیــش نرفت. با این 
حال تغییری در سیاست های نفتی دولت عراق با 
ایران صورت نگرفته اســت. بر اساس این گزارش، 
یکی از مباحث مهم در جلســات نفتی بین ایران 
و عراق که مجددا از ســر گرفته شده است سوآپ 
نفت و گاز اســت که در راستای آن نفت کرکوک 
از مســیری غیر از بندر جیحان منتقل شــود. به 
عبارت دیگر عراق مذاکراتی را با ایران برای انتقال 
خــط لوله مذکور آغاز کرد و قرار شــد نفت خام 
کرکوک در "دره شــهر" دریافت و در سه مخزنی 
که شــرکت ملی پخش به این کار اختصاص داده 
است، ذخیره شود. نفت خام سوآپ کرکوک عراق 
به ایران از دره شــهر به تنگ فنی منتقل و از آنجا 
به پاالیشگاه های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز 
ارســال می شود. به همین منظور نیز سه دستگاه 
توربین و توربو پمپ از تلمبه خانه چشمه شور به 
دره شهر منتقل و نصب خواهد شد. با ساخت یک 
تلمبه خانه در دره شهر و تغییراتی که باید میان 
مخازن شرکت پخش و تاسیسات خط لوله )تغییر 
کاربری خط لوله از فــرآورده به نفت خام( انجام 
شود، شرایط برای انتقال نفت خام سوآپ عراق به 

کشور فراهم خواهد شد.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق خبر داد:

آغاز سوآپ نفت کرکوک از اواسط اردیبهشت

در حال حاضر ۱7 شرکت بین المللی متقاضی 
توســعه میدان آزادگان هســتند که براساس 
اعالم مسئوالن شــرکت نفت ژاپنی ها در این 

کنسرسیوم حضور خواهند داشت.
مدیر عامل شرکت مهندســی و توسعه نفت با 
بیان اینکه به طور کلی ۵۱ شــرکت بین المللی 
برای حضور در مناقصه های نفت ایران انتخاب 
شــده اند، اظهار کرد: از این تعداد ۱7 شــرکت 
بــرای حضور در مناقصه میــدان نفتی آزادگان 
اعالم آمادگی کردند. به گفته نورالدین شهنازی 
 CNPC ،زاده، شرکت های ُرس نفت از روسیه
و ســاینوپک از چین، اِنی از ایتالیا، ِمرِســک از 
دانمارک، OMV از اتریش، ONGC از هند، 
پِرتامیتا از اندونزی، پتروناس از مالزی، شــل از 
هلند، وینترشــال از آلمان، توتال از فرانســه و 
یک شــرکت تایلندی، شــرکتهای ایرانی تَنکو 
و نفت و گاز پرشــیا از جمله شــرکت های بین 

المللی و داخلی  حاضر در مناقصه میدان نفتی 
آزادگان هستند.ســید نورالدین شــهنازی زاده 
مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه نفت که 
وظیفه توســعه این میدان را برعهده دارد اخیرا 
طی گفت و گویی اعالم کرده اســت هم اکنون 
در کنــار برگزاری مناقصه توســعه فاز دوم این 
میدان مشــترک نفتی، بحث استمرار و افزایش 
تولیــد نفت در فاز اول توســعه میدان آزادگان 
در دستور کار متن قرار گرفته است. مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توســعه نفت ایران با اعالم 
اینکه هدف از برگزاری مناقصه توســعه فاز دوم 
میدان نفتی آزادگان افزایش ضریب بازیافت این 
میدان مشترک نفتی است، تصریح کرد: تاکنون 
شرکت هایی همچون شل انگلیس، توتال فرانسه، 
اینپکس ژاپن، پتروناس مالزی و شــرکت ملی 
نفت تایلند برای حضور در مناقصه پیشنهادهای 

فنی و مطالعاتی خود را ارائه کرده اند.

پاالیشــگاه های دولتی هند تحت تاثیر مشوق 
های پیشــنهادی تهران قصد دارند خرید نفت 
از ایران را در ســال ۲۰۱۸/۱۹ تقریبا دو برابر 

افزایش دهند.
به گزارش زمان به نقل از تســنیم، منابع آگاه 
گفتند، پاالیشــگاه های دولتی هند تحت تاثیر 
مشوق های پیشنهادی تهران قصد دارند خرید 
نفت از ایران را در ســال ۲۰۱۸/۱۹ تقریبا دو 
برابــر افزایش دهند و ایــن احتماال به افزایش 
سهم ایران از بازار ســومین وارد کننده بزرگ 
نفت جهان کمــک خواهد کــرد.در حالی که 
ترامپ تهدید کرده که با خروج از برجام مجددا 
تحریم هایی را علیه ایران به اجرا بگذارد، تهران 
در تالش اســت تا مشتریان نفتی خود در آسیا 
را حفظ کند و بدین منظور شــرایط قراردادی 
بهتری نسبت به سایر عرضه کنندگان از جمله 
عربســتان به مشــتریانش ارائه می کند.تهران 

اخیرا به هند پیشــنهاد کرده که در ازای خرید 
نفت بیشــتر، محموله های نفتی را به صورت 
رایگان به ســواحل این کشــور حمــل نماید.

به گفته دو منبع آگاه که نخواســتند نامشــان 
فاش شــود، در ســال مالی جاری که تا مارس 
۲۰۱۹ ادامه دارد، پاالیشــگاه های دولتی هند 
یعنی ایندین اویــل، مانگالور، بهارات پترولیوم 
و هندوســتان پترولیوم قصد دارند روزانه ۳۹۶ 

هزار بشکه نفت از ایران خریداری کنند.
۴ منبع دیگر نیز برنامه های برخی پاالیشــگاه 
هــای هندی برای خرید نفت بیشــتر از ایران 
را تایید کرده اند.شــرکت هــای ایندین اویل، 
مانگالور، بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم 

از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند.
این ۴ پاالیشــگاه در ســال مالی گذشــته در 
مجموع روزانه حدود ۲۰۵ هزار و ۶۰۰ بشــکه 

در روز از ایران نفت خریده بودند.

 حضور 17 شرکت خارجی 
در مناقصه آزادگان

ید نفت هند از ایران امسال  خر
 ۲ برابر می شود 
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عملکرد مناسب سایپا در بازارهای صادراتی

 سرکنسول ایران در ترکیه در بازدید از غرفه قطعه سازان گروه خودروسازی سایپا 
در نمایشــگاه اتومکانیکای استانبول گفت: سایپا در بخش برون مزری و بازارهای 
صادراتی عملکرد مناسبی داشته است.به گزارش سایپانیوز؛ بختیار اسدزاده در این 
بازدیــد گفت: اینکه در ایران مزیت های تولید صادراتی قطعات خودرو وجود دارد 
فرصت مناسبی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.وی با اشاره به صادرات 
قطعات تولید ایران بــه بازارهای خارجی ادامه داد: صادرات قطعه از ایران همانند 
محصوالت ایران رادیاتور و فنر ســازی زر نشــان می دهد اگر به خوبی به مقوله 
صادرات توجه شود ظرفیت موجود در کشور می تواند امکان حضور در بازارهای بین 
المللی را فراهم کند.اسدزاده توجه و حمایت دولت ترکیه از صنعت قطعه سازی را 
نمونه خوبی در حمایت از این صنعت عنوان کرد و گفت: راهکار اصلی برای ارتقای 
جایگاه ایران در این حوزه، توانمندسازی و حمایت از تولید قطعاتی است که مزیت 
صادراتی دارند تا با ورود به شبکه تامین زنجیره جهانی خودروسازان ضمن کسب 
دانش و فناوری، ســود این بازار نیز نصیب تولیدکنندگان داخلی شود.نمایشــگاه 
اتومکانیکای اســتانبول باحضور شرکت های مختلف تولیدی و بازرگانی فعال در 
زمینه قطعات خودرو از ۴۶ کشور جهان آغاز به کار کرده و گروه خودروسازی سایپا 
باحضور شرکت های سازه گستر، فنرسازی زر، رینگ سایپا، سایپاشیشه و رادیاتور 
ایران، دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.نمایشگاه اتومکانیکای استانبول 

تا ۱۹ فروردین ماه امسال، پذیرای عالقه مندان از سراسر جهان خواهد بود.

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در دست 
احداث خاتم قم

وزیر بهداشــت در بازدید از پیشــرفت احداث بیمارســتان ۱۰۰۰ تختخوابی 
خاتم قم گفت:بیمارســتان خاتم قم پروژه ی بی نظیری در ســطح کشور است.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
پنج شنبه۱۶فروردین۱۳۹7 از بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی خاتم در شهر قم که 
با حمایت بانک پاسارگاد و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی این بانک 
ساخته می شود، بازدید کرد و اضهار داشت: بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی خاتم قم 
اثر وضعی بسیار شایانی در خدمات سالمت در کل کشور خواهد داشت.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، در آغاز ســال ۱۳۹7، گام های بلندی در جهت 
توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف برداشته می شود که در 
این راستا، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، مسئوالن وزارت نیرو، نماینده های مجلس، استاندار، اعضای شورای شهر 
و جمعی از مسئوالن استان قم و دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، 
با بازدید از پروژه ی بیمارســتان ۱۰۰۰تختخوابی خاتم در شــهر قم، بر کیفیت 
ســاخت و تسریع در خدمت رسانی این بیمارستان نظارت کردند.بانک پاسارگاد 
با ایجاد هلدینگ نســیم سالمت پاســارگاد، در راستای تقویت مشارکت بخش 
خصوصی در حوزه سالمت و ایفای مسئولیت های اجتماعی، احداث شهرک های 
سالمت و 7۰۰۰تخت بیمارستانی در شهرهای مختلف ایران را در دستور کار قرار 
داده و بیمارســتان خاتم نیز با حمایت این بانک توسط هلدینگ نسیم سالمت 
پاســارگاد، در ۸ طبقه و با مساحتی بالغ بر ۲۰۰ هزار متر مربع در یک مجتمع 
آموزشی درمانی در شهرک ســالمت خاتم، در حال ساخت است و بهار ۱۳۹۸ 
به بهره برداری خواهد رسید.دکتر هاشمی که تاکنون با تکیه بر دانش، تجربه و 
تالش اقدامات با ثباتی را در جهت ارتقای کیفیت بهداشت و سالمت عمومی و در 
دسترس قرار دادن خدمات درمانی برای آحاد افراد جامعه به انجام رسانده است.

خبر

رشد اقتصاد 97 چه 
پیش شرط      هایی نیاز دارد؟

*عباس آرگون

بهبود فضای کســب و کار، خروج از رکود و ایجاد اشتغال در 
جامعــه و در آخر بحث مبارزه با فســاد و قاچاق کاال باید در 
اولویت اقتصادی دولت در ســال ۹7 قــرار بگیرد. از آنجا که 
یکی از نکات مهم بهبود فضای کسب و کار برای ایجاد سرمایه 
و جذب ســرمایه گذار خارجی است. اگر فضای کسب و کار 
کشــور بهتر شــود، رتبه های جهانی افزایش پیدا کرده؛ مي 
توانیم در گردش سرمایه های داخلی موفق تر باشیم و از خارج 
از کشــور نیز سرمایه جذب کنیم.از آنجا که گزارش ها نشان 
می دهد که اطالعاتی جامــع و مدون از ظرفیت های جذب 
سرمایه گذاری خود به دنیا معرفی نکرده ایم در نتیجه آنها نیز 
از بخش های مزیت دار اقتصادی کشــور ما اطالعاتی ندارند.

بنابراین ما باید اولویت های جذب سرمایه گذاری را مشخص 
کنیم و این اولویت ها را در دیپلماســی های اقتصادی خود به 
ســرمایه گذاران خارجی معرفی کنیم تا آنها برای حضور در 
کشور تشویق شوند.مانع دیگر در مسیر جذب سرمایه گذاری 
خارجــی وجود ابهام در قوانین و مقرراتــی مانند قانون کار، 
مالیات و بیمه است. شفاف نبودن قوانین و مقررات، ذهنیت 
خوبی به ســرمایه گذاران نمی دهد و ازآنجاکه اصطالحاً گفته 
می شود »سرمایه ترسو است«، در چنین شرایطی سرمایه گذار 
ترجیح می دهد منابع مالی خود را به چنین بازاری وارد نکند.

برای ایجاد اشــتغال در کشــور که یکی از معضالت کنونی 
اقتصاد ایران اســت،باید از بخش خصوصی حمایت شــود.

متاســفانه تولید به دلیل ریسک باالی آن در ایران در اولویت 
تولید کننده ها نیست. برای اینکه تولید کننده ایرانی با هزاران 
مشکل مشخص و نامشخص درگیر هســت. به عنوان مثال، 
بانک بــه تولید کننده ها وام با ســود ۲۲ درصد می دهد که 
نرخ موثر آن در نهایت به ۳۰ درصد می رســد.ما باید اقتصاد 
تولیدمحور را اصل قرار دهیم و برای همین به جذب سرمایه 
و صادرات کاالی تولید شده فکر کنیم اما همه اینها باهمدیگر 
به اصالح سیستم نیازمند است. باید موانع تولید برطرف شود 
و این موانع را باید دولت و مجلس باهمدیگر انجام دهد. حتما 
الزم اســت که فضای کسب و کار بهبود یابد و قوانین اصالح 
شود.از طرف دیگر باید به سمتی برویم که اقتصاد از چندنرخی 
بودن فاصله بگیرد.نظام چندنرخی منشا فسادها است و باید به 
سمت تک نرخي شدن ارز برویم.دولت قول تک نرخي کردن 
ارز را از گذشــته داده بود و امیدواریم حداقل امسال ارز تک 
نرخي شود.نکته آخر اینکه دولت باید در این دوره کار خود را 
با جسارت بیشتری انجام دهد و ریسـک پذیری و جوان گرایی 
را در این زمینه ارتقــا دهد. اصالحات زیربنایی را باید دولت 
هرچه زودتر انجام دهد زیرا دیگر مســکن ها جوابگو نیستند 
و نیازمند اصالح ساختار در کشور هستیم. این اصالحات باید 
در نظام مالیاتی و بیمه هرچه زودتر صورت بگیرد. در واقع به 
جای اینکه بر بخشهای شفاف نظام مالیات تمرکز شود، باید 
بخش هایی که فرار مالیاتی را در مسیر اقتصاد کشور قرارداد.

یادداشت

ادامه از صفحه ۱
جانشــین رییس سازمان بورس، بین المللی شدن 
بورس را مسیری برای جذب سرمایه گذار خارجی 
دانست و گفت: تصوری که از بین المللی شدن بازار 
سرمایه وجود دارد، مربوط به افزایش میزان جذب 
سرمایه گذار خارجی است.این نکته مقبول است که 
هر چقدر سرمایه گذاری خارجی بیش تری جذب 
شود فضای بازار ســرمایه مطلوب تر می شود، اما 
واقعیت این است که بین المللی شدن بازار سرمایه 
را نباید نادیده گرفت.وی در تشریح این موضوع بیان 
کرد: یکی از مهم ترین تاثیرات بین المللی شــدن 
بازار ســرمایه باال رفتن استانداردها در بازار داخلی 
اســت. این نکته قابل قبول است که حجم سرمایه 
گذاری خارجی هنوز در شان بازار سرمایه نیست.

برای همین بیش ترین و مهم ترین تاثیر بین المللی 
شدن را در افزایش استانداردهای بازار سرمایه می 
بینم. به عنوان مثال بسیاری از قوانین کنونی بازار، 
مانند قانون توســعه و قانون بازار، به دلیل الزاماتی 
 WFE بود که به منظور عضویت در نهادهایی مانند
و IOSCO باید تصویب می شد.بیژنی افزود: هدف 
اصلی آیســکو حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه 
گذاران است، مسلما با عضویت عادی در این نهاد 

بیش ترین فایده متوجه ســرمایه گذاران داخلی 
ایران خواهد شــد. بعد از اجرایی شــدن »برجام« 
میزان حضور ســرمایه گذاران خارجی بیش از سه 
برابر شده اســت. آلمانی ها حجم بسیار عمده ای 
را از ســرمایه گذاری خارجی در ایران داشتند و ما 
ارتباط مان را با نهاد ناظر سرمایه گذاری آلمان به 
دقت ادامه می دهیم تا اعتمادی که سرمایه گذاران 
آلمانــی به بازار، نهاد ناظر، بورس ها و کلیه فعاالن 

بازار ســرمایه داخلی کردند، حفظ کنیم.این مقام 
مســئول در بخش دیگری از ارائه گزارش فعالیت 
های ســازمان بورس در زمینه بین المللی شــدن 
به IFRS اشــاره کرد و گفت: یکی از بحث های 
مهم ما طــی مدت اخیر IFRS بوده اســت، که 
الزاماتــی در این حوزه وجــود دارد. یکی از اهداف 
مهم اجرایی کردن IFRS ایجاد زبان مشــترکی 
بین ما و فعاالن خارجی بازار ســرمایه اســت.در 

این زمینه یکی از پروژه هایی که ســپرده گذاری 
 XNET به صورت جدی پیگیری می کند، پروژه
اســت که اگر این پروژه اجرایی شود ما به بیش از 
۲۰ بــازار دنیا متصل می شــویم و می تواند تاثیر 
بســیار زیادی را در بین المللی شدن بازار سرمایه 
داشته باشد.وی در ادامه به همکاری های مشترک 
بورس تهران و استانبول اشاره کرد و گفت: بورس 
تهران با بورس استانبول جلسات و مکاتبات زیادی 
داشته اســت. یکی از اختالفات بین این دو بورس 
در زمینه بحث گزارش گیری و ســاعات معامالتی 
بود که در نهایت به یک مدل قابل اجرا رسیدند. از 
سوی دیگر فرابورس فعالیت های بین المللی خود 
را به صورت جدی در حوزه های مختلف ادامه می 
دهد و شاهد تحوالتی در فعالیت های بین المللی 
آن هستیم.در آخرین اقدام، ایران همکاری با بازار 
سرمایه عراق را آغاز کرد و اخیرا جلسه ای با رییس 
بورس بغداد داشــتند. در نهایت آخرین تحولی که 
در حوزه فعالیت های بین المللی انجام شد تعامل 
بورس کاال و بحث سکوی مشترک معامالتی بین 
ایــن بازار و بورس ملی کاالی هند اســت. در این 
زمینه پلتفرم و مسایل اجرایی آن آماده شده و در 

آینده نزدیک امیدواریم که اجرایی شود.

همکاری سازمان بورس ایران با بورس های دنیا ؛

تعامل بازار سرمایه ایران با 9 کشور دنیا

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

هیات  جلسه      ۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰7۲۵7 شماره   رای  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
بالمعارض متقاضی سینا  مالکانه  ثبت ساوجبالغ تصرفات  واحد  رسمی مستقر در 
یکدانگ  در  کرمان  از  به شماره شناسنامه ۴۴۵7صادره  فرزند حمید  امیر سیدی 
که  مترمربع   ۵۶۵۸7/۰۵ مساحت  به  گلخانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  نیم  و 
مساحت۱۹۰۰۰مترمربع آن بالسویه از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک 
۱۰۰۰۰متر  مساحت  و   ۶7 دفتر   ۲۲۳ صفحه  ثبت  ذیل   ۱۱۶/۶7 پالک  از  نوری 
مساحت  ۲۱۵دفتر۶7و  صفحه  از  نوری  بلوک  داود  سهیل  سهمی  از  آن  مربع 
۳۰۰۰۰مترمربع آن بالسویه از سهمی سید ابوالفضل افصح هجری و سید ابوالقاسم 
اطالع عموم  منظور  به  لذا  است  از صفحه۲۱۹دفتر۶7محرز گردیده  افصح هجری 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند  در یک 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلی  
م اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف : ۶7۴
 تاریخ چاپ اول :۱۳۹7/۱/۱۸ تاریخ چاپ دوم : ۱۳۹7/۲/۲

محمد افخمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی مفقودی
ساخت  کوسه  هم  روی  دولول  کالیبر۱۲مدل  شکاری  سالح  مجوزحمل  اصل 
نام  ۱۲۵۹۲۱۵به  حمل  پروانه  ۱۸۴۲۰۶وشماره  سالح  شماره  به  کشورترکیه 
عبدالرضا راشدی فرزند عباس وشماره شناسنامه۳۶۳صادره ازدزفول به تاریخ تولد 
می  اعتبارساقط  ازدرجه  و  گردیده  ۲۰۰۱۵۵۵۳۱۸مفقود  ملی  ۱۳۴۳/۱/۵وشماره 

باشد.
 شهرستان دزفول

مفقودی
 سند کمپانی سواری رنو l۹۰مدل ۱۳۸7با شماره پالک ۵۳۸ج۴۶ ایران 7۲ با شماره 
موتور k۴ma۶۹۰d۰۴۸۶7۰و شماره شاسی NAPLSRALD۸۱۰۲7۶77بنام 

زهرا موسوی مرزبالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

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

آقای حمزه احمدی فرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۲۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از خانم دلبر احمدیخریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه ۹۶ -۱۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۶۹۵  مورخ  ۱۱/۲۵/ ۹۶ 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۱۰۰  متر مربع به نام آقای 
حمزه احمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای محمدعزیز 
قادری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
از  مانع  مالکیت  نمود. صدور سند  احمدی صادر خواهد  آقای حمزه  نام  به  تقاضا 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۸/  ۱/  ۱۳۹7 تاریخ انتشار دوم  ۲/  ۲/  ۱۳۹7

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی ۹۴۰۲۳۰الف م صادره از شعبه اول دادگاه اول دادگاه 
خوشحالی  ابراهیم  آقای  زیان  به  و  ملکی  اله  فیض  آقای  سود  به  روانسر  عمومی 
دایر برمحکومیت وی بپرداخت مبلغ ۳7/۱۶۴/۲۶۴ تومان.واحداجرای احکام مدنی 
ماده  مطابق  را  زیر  در  موصوف  منقول  غیر  مال  دارد  نظر  در  روانسر  دادگستری 
غیرمنقول:۱-ملک  مال  برساند.مشخصات  بفروش  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۳7
متعلق به ورثه ابراهیم خوشحالی ف محمد می باشد ۲-محل وقوع ملک:شهرستان 
روانسر-روستای اسماعیل کل می باشد ۳-ملک ثبت شده است ۴-ملک در اجاره 
نمی باشد ۵-ملک در دو قطعه آبی و دیم بترتیب بمساحت ۲/۱ و ۱/۵ هکتار می 
باشد و ارزش قطعه آبی با توجه به سیستم آبیاری بارانی مبلغ ۱/۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و ارزش قطعه دیم ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش هردو قطعه با مساحت ۳/۶ 
هکتار مجموعا ۱/۶۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد میگردد. ۶-منافع آن به هیچ شخص 
ثالث دیگری واگذار نشده است. 7-مزایده از قیمت ۱/۶۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع 
می شود. ۸-ساعت و روز و محل مزایده:۱۳۹7/۱/۲7 راست ساعت ۹ صبح در محل 
اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط کارشناسان رسمی ارزیابی 
شده است.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مال  از  آنها  ترتیب مالحظه  تا  مراجعه  دادگستری  اورامان  روانسر-میدان  در  واقع 
موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که 
مزایده  برنده  مزایده شناخته خواهد شدو  برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین 
به حساب  بعنوان سپرده  المجلس  را فی  بهای پیشنهادی  مکلف است ۱۰ درصد 
سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه ی بهای 
مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای  احکام مدنی سپرده فوق الذکر 

پس از کسر هزینه  مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیر اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر-شکری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای آکو چهاریارپناه دارای شماره شناسنامه ۹۱۳۶ شماره ملی ۳7۳۲۹۴۰۶۶7به 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  شرح دادخواست به کالسه ۹۶۱۵۵۶از 
-و  شناسنامه  به  چهاریارپناه  آرتان  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱۳۹۶/۱۱/7 تاریخ  ملی ۳7۲۱۹۸۸۳۳7در  شماره 
زیر:  مشروحه  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
ملی  تولد۱۳۶7/۲/۱۸شماره  ۹۱۳۶تاریخ  شناسنامه  شماره  چهاریارپناه  آکو   -۱
۳7۳۲۹۴۰۶۶7 پدر متوفی. ۲- شیالن حبیبی شماره شناسنامه ۱۰۱۰۸تاریخ تولد 

۱۳۶۶/۱۱/۱۵شماره ملی ۳7۳۳۱7۶7۰7 مادرمتوفی.
به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.

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

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

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴77۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از کاشان  بشماره شناسنامه ۴۵۸۶ صادره  ماشااله  فرفرزند  سید محمدرضافاطمی 
مترمربع   ۳۹۳/۵۰ مساحت  ساختمانبه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  درسه 
آقای  از مالک رسمی  واقع در ماهدشت خریداری  از ۹ اصلی  پالک ۱۵7۶ فرعی 
ناصر گروسی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۶۰۴ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بهاءالدین شاه ویسی دارای شماره شناسنامه ۴۱۲۶ شماره ملی ۳7۳۱۱۹۳۲۲۱به 
شرح دادخواست به کالسه ۹۶۱۴۹۵از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کبری شاه ویسی به شناسنامه ۳۲۱و شماره ملی 
۳7۳۱۲۹۲۸۱۵در تاریخ۱۳۹۳/7/۲۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱- بهاءالدین شاه ویسی ش 

ش۴۱۲۶ت ت ۱۳۶۰/7/۱ شماره ملی ۳7۳۱۱۹۳۲۲۱ پسر متوفی.
۲- ثویبه شاه ویسی ش ش۲۵۱۵ت ت ۱۳۵۰/۱۰/۱ شماره ملی ۳7۳۱۱۸۶۹۰۱دختر 

متوفی.
۳- مریم شاه ویسی ش ش۴۱۲۰ت ت ۱۳۶۲/۱/۶ شماره ملی ۳7۳۱۱۹۳۲۳۱ دختر 

متوفی. به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۴۴۴7
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
۳7۳۲۴۶۰۶۱۴به  ملی  شماره   ۱7۵۹ شناسنامه  شماره  نباتیدارای  فریدون  آقای 
شرح دادخواست به کالسه ۹۶۱۵۴۹از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نباتیبه شناسنامه ۳۱۳و شماره ملی 
۳۸۳۹۱۸۴۰۸۸ در تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۱۵در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  تولد۱۳۴۱/۱/۲و  ۵تاریخ  شناسنامه  حسینیشماره  زلیخا   -۱

۵۵۸۹۸۸۴۶۶۸ همسرمتوفی.
ملی  تولد۱۳۵۹/۱/۱شماره  ۱۹۰تاریخ  شناسنامه  شماره  نباتی  اشرف   -۲

۳7۳۲۴۲۲۵۸۵ پسر متوفی.
ملی  شماره  تولد۱۳۶۰/7/۱  ۱7۵۹تاریخ  شناسنامه  شماره  نباتی  فریدون   -۳

۳7۳۲۴۶۰۶۱۴ پسر متوفی.
ملی  ۱۳۶۲/۱/۱۵شماره  تولد  ۱۰۸۰تاریخ  شناسنامه  شماره  نباتی  آرمان   -۴

۳7۳۲۱7۲۲۴۴ پسر متوفی.
ملی  تولد۱۳۶۳/۱۰/۲۶شماره  ۳۰۴۶تاریخ  شناسنامه  شماره  نباتی  سامان   -۵

۳7۳۲۶۲77۲۱ پسر متوفی.
ملی  تولد۱۳۶۴/۱۱/۲۳شماره  ۳۸۶۰تاریخ  شناسنامه  شماره  نباتی  کیوان   -۶

۳7۳۳۱۱۳۹۹۳ پسر متوفی.
ملی  تولد۱۳7۱/۴/۱۵شماره  -تاریخ  شناسنامه  شماره  نباتی  کامران   -7

۳7۳۰۳۲۵۳۶۹ پسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر نخستین 

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

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۶۰۰هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مرتضی خیری اشکوهی فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از کرج در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۶/۲۰ مترمربع پالک ۹۸۶ فرعی از ۳۶۱ 
اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای اصغر محمدی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۰۰ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۴۳۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدلطفی فرزند عباداله بشماره شناسنامه ۶7۴۶ صادره از بروجرد در ششدانگ 
اصلی   ۳۶۰ از  ۲۸فرعی  پالک  مترمربع   ۱۴۲/۸۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
واقع در محمدشهرخریداری از مالکین رسمی آقای غالمعلی صفاری کوپائی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
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.۶۰۳ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۵۹7هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
قربانی فینی فرزند فتح اله بشماره شناسنامه ۲۶۴۳ صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه باغ منجر به مساحت ۳۱۲۰/۰۰ مترمربع پالک ۲۰77 فرعی از ۹ اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد علی غالمی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۶۰7 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۴7۶۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شفیعی ارجمند 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۰۳7۲7۱۸۰۹۴ صادره از قم درششدانگ یک باب 
ساختمانبه مساحت ۱۵۶/۹۵ مترمربع پالک ۲7 فرعی از ۳۶۵ اصلی واقع در مهرشهر 
گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای مراد علی مرادی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶۱۱ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۰۲/۰۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واریز 
بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ســود سهام 

عدالت تا کنون خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
سیدجعفر ســبحانی گفت: واریز سود ۲۰ گروه از 
مشمولین ســهام عدالت آغاز شده و تا قبل ازعید 
با ۱۹ گروه از ســهامداران به طور کامل تســویه 
حساب شــد و تنها یک گروه باقی ماند که آن هم 
شامل شــاغلین وکارکنان دســتگاه های اجرایی 
و بازنشســتگان کشوری و لشــگری و کارمندان 
تامین اجتماعی بودند که واریز سود بخش کوچکی 
از آنها در ۲۸ اسفند ماه کلید خورد.وی افزود: واریز 
سود این گروه از  آخر اسفندماه آغاز شد و ما همان 
زمان اعالم کردیم واریز ســود این گروه به تدریج 
انجام می شــود زیرا اخذ سود و مجموعه پولی که 

الزم اســت از این شــرکت ها گرفته شود تا به این 
گروه از مشمولین داده شــود حدود ۴۶۰ میلیارد 
تومان اســت و این رقم را یک بــاره نمی توانیم از 
شرکت ها دریافت کنیم.سود بخش کوچکی از این 
گروه را پرداخت کرده ایم و طی روزهای آینده نیز 
مابقی مبالغ را تسویه خواهیم کرد.این مقام مسئول 
با بیان اینکه حدود ۹ میلیون نفر مشمولین گروه 
بیست هستند، افزود: سود این افراد یکسان نیست 
و به عنوان مثال اگر فردی۵۳۰ هزار تومان ســهام 
داشته باشــد حدود ۸۰ هزار تومان سود دریافت 
خواهد کرد.مشاور رییس سازمان خصوصی سازی 
در پاســخ به این پرسش که پیش بینی ها از پایان 
واریز ســود ســهام عدالت چه زمانی است، خاطر 
نشان کرد: تصور می شود واریز سود سهام عدالت 
گروه بیســتم تا پایان فروردین ماه به اتمام برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه 
پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از اولین روز 
سال جدید الزم االجراست، گفت: آیین نامه پرداخت 

وام ۱۵ میلیون تومانی در حال تدوین است.
به گــزارش زمان به نقل ازخانــه ملت، علی اصغر 
یوسف نژاد، با اشــاره به امتناع بانک ها از دریافت 
درخواســت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی توسط 
زوج ها، اظهار داشــت: از نگاه مجلس قانون بودجه 
ســنواتی از اولین روز ســال قابلیت اجرایی دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹7 مجلس، 
بیان داشت: قانون بودجه سال ۹7 در خصوص وام 
ازدواج صراحــت الزم و کافی را دارد و بانک ها باید 
وام ۱۵ میلیون تومانی را با اقساط ۵ ساله به زوج ها 
پرداخت کنند.وی در خصوص نحوه اجرایی شدن 
قانون و وام ازدواج گفت: بانک مرکزی باید نســبت 

به این مصوبه مجلس اقدام کنــد، چرا که وام ۱۵ 
میلیون تومانی ازدواج خواسته دولت، رئیس جمهور 
و مجلس اســت.وی یادآور شد: موضوع وام ازدواج 
۱۵ میلیون تومانی را شخص رئیس جمهور با حضور 
در وزارت اقتصاد مطرح کرد و در مجلس نمایندگان 
با آن موافقت کردند که به نظر می رسد این وام از 
جمله مطالبات مردم است. وام ازدواج قابلیت اجرایی 
دارد و انتظار می رود دولت نسبت به اجرای هر چه 
سریعتر این قانون اقدام کند.سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه سال ۹7 مجلس، به علت تاخیر دولت 
در اجرای قانون اشــاره کرد و اظهار داشت: اجرای 
قوانیــن دو هفته بعد از ابالغ آن از ســوی رئیس 
جمهــور جنبه عملیاتی می گیرد، در واقع در حال 
حاضر پرداخت وام ازدواج مراحل تدوین آیین نامه و 

دستور العمل را پشت سر می گذارد.

یز ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان  وار
سود سهام عدالت

 پرداخت وام 1۵ میلیونی ازدواج
در سال جدید الزم االجر است



با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیاالییم ، 
همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

به آب روشن می عارفی طهارت کرد
علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همین که ساغر زرین خور نهان گردید
هالل عید به دور قدح اشارت کرد

امروز با موالنا

»قصرهای خشم« به ایران رسید 

رمانــی از الســاندرو باریکو 
نویسنده شــهیر ایتالیایی با 
خشــم«  »قصرهای  عنوان 
منتشــر کرد.بــه گــزارش  
مهر، نشــر مرواریــد رمان 
»قصرهای خشــم« اثر الساندرو باریکو را با ترجمه 
اثمار موســوی نیا روانه بازار کتــاب کرد.باریکو از 
داســتان نویسان شــهیر ایتالیایی به شمار می رود 
که داســتان های وی در سراسر جهان به زبان های 
گوناگون ترجمه شده اند.از مهم ترین نوشته های او 
کتاب »ابریشم« بوده که به زبان فارسی نیز ترجمه 
شــده اســت.  جوزپه تورناتوره بر پایه نمایشنامه 
تک گویی او با نام »نووچنتو« فیلمی یا نام »افسانه 
۱۹۰۰« ســاخته اســت که این کتاب در ایران با 
ترجمه حسین معصومی همدانی منتشر شده است.

رمان  قصرهای خشــم، برنــده ی جایزه های ادبی 
ایتالیایــی، ِســلِتزیونه و کامپیه لــو و جایزه  ادبی 
فرانسوی، مدیسی شــده است.این رمان را می توان 
داستان سرگذشت رؤیاها دانست، رؤیاهای ناممکن.

نویســنده در این کتاب مجموعه ای از روایت ها که 
میان واقعیت و خیــال روی می دهدر ا بازگو کرده 
اســت. داستان این اثر در ســده ی نوزده  که عصر 
توســعه یصنعتی ماننــد اختراع قطــار، تلگراف و 
توســعه ی معماری است در شــهری تخیلی به نام 
کوینیپاک اتفاق می افتد.کل رمان، زاییده ی تخیل 
زنی اســت که بــرای گریختن از واقعیِت ســخت 
زندگی اش به تخیل و خلــق این مکان در ذهنش 
می پردازد. در این اثر ترکیــِب زمان خطی و زمان 
چرخشی باعث ایجاد نوعی ریتم و موسیقی در اثر 
شده است.نشر مروارید این اثر را در ۲۳۶ صفحه با 

قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.
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خبرنگاران »اینترنت بدون فیلتر« دریافت می کنند

 با تایید مراجع ذیصالح، به خبرنگاران مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، اینترنت بدون فیلتر ارائه می شــود.به گزارش ایســنا و به نقل از 
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رســانی، با درخواســت معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و پیگیری وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، کارگــروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه اینترنت بدون 
فیلتر به ۱۰۰ روزنامه نگار، موافقت کرد.همچنین عالوه بر لیســت مذکور، 
این کارگروه با توجه به ضرورت دارا بودن اینترنت بدون فیلتر برای فعالیت 
روزنامه نــگاری، اعالم کرد: از این پس برای خبرنــگاران مورد تایید وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، اینترنت بدون فیلتر ارائه می شود.بر این اساس، 
خبرنــگاران می توانند در صورت نیاز تا پایان فروردین، نامه درخواســت و 
مشــخصات شناسنامه ای، همراه با نام رسانه و شماره همراه خود را به اداره 
خبرنگاران اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال کنند تا پس 
از احــراز هویت و تایید فعالیت حرفه ای، جهت دریافت اینترنت بدون فیلتر 

معرفی شوند.

 نمایشگاه عکس آلفرد یعقوب زاده 
در جشنواره ی جهانی فجر

 یکی از برنامه های ویژه سی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر برپایی نمایشگاه عکس های آلفرد یعقوب زاده 
با عنوان »قیام انتفاضه« است. به گزارش پیام زمان به 
نقل از ستاد خبری ســی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر، حمالت رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر 
به مردم فلسطین، اعتراضهای جهانی بسیاری را در بین 
هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران جهان به دنبال 
داشــته که از جمله میتوان به واکنش ویژه طرفداران 
تیم فوتبال سلتیک اشــاره کرد که با برافراشتن پرچم 

فلسطین در استادیوم حمایت و دفاع خود را از مردم فلسطین اعالم کردند.  
از آنجا که موضوع فلســطین و حمایت از مردم مبارز این کشور همواره در 
فعالیتهای فرهنگی ایران مدنظر قرار میگیرد این بار جشــنواره جهانی فیلم 

فجر با تدارک نمایشگاه عکسی به حمایت از قیام انتفاضه پرداخته است.  
ســیف اهلل صمدیان مدیر بزرگداشت های جشنواره جهانی فیلم فجر درباره 
برپایی نمایشــگاهی عکسی با موضوع مبارزه مردم فلسطین در این دوره از 
جشنواره اعالم کرد: نمایشگاه عکس »قیام انتفاضه« که منتخبی از آثار آلفرد 
یعقوب زاده عکاس بین المللی ایرانی مقیم پاریس است در سی و ششمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر برگزار میشود. وی در توضیح بیشتر نمایشگاه 
بیان کرد: در بخش رویدادهای ویژه ســی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر نمایشــگاه عکســهای آلفرد یعقوب زاده را با عنوان »قیام انتفاضه« به 
عنوان نمایشــگاه جنبی بخش »زیتون های شکسته« برگزار خواهیم کرد 
که این نمایشــگاه چکیدهای از عکس های یعقوب زاده است که طی بیش 
از سه دهه از قیام مردم فلســطین گرفته شده است. مدیر بزرگداشت های 
جشــنواره جهانی فیلم فجر در پایان بیان کرد: آثار این نمایشگاه، منتخبی 
از بیش از دهها هزار قطعه عکس است که توسط یعقوب زاده گرفته شده و 
این نمایشگاه در چهار بخش از شروع قیام انتفاضه تا ساخت دیوار حایل در 
سرزمینهای اشغالی را به نمایش میگذارد. سی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر ۱۹ تا ۲7 آوریل ۲۰۱۸ )۳۰ فروردین تا 7 اردیبهشت ۱۳۹7( به 

دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

»دختر شیطان« در هند ادامه دارد

 فیلمبرداری »دختر شــیطان« در حالی در کشور هند 
ادامه دارد که فیلمبرداری ســکانس های جکی شروف و 
گلشن گروور دو بازیگر سرشناس بالیوود در این فیلم آغاز 
شده است. جکی شروف و گلشن گروور از پنجم فروردین 
مقابل دوربین »دختر شیطان« رفتهاند و در کنار حمید 
فرخ نژاد به ایفای نقش میپردازند. تا کنون هشتاد درصد 
»دختر شیطان « فیلمبرداری شده و همه بازیگران جلوی 
دوربین رفتهاند.»دختر شــیطان« دومین فیلم محصول 
مشترک سینمای ایران و بالیوود هندوستان است که به 

کارگردانی قربان محمدپور ساخته می شــود . فیلمبرداری »دختر شیطان« 
دو هفتــه دیگر به پایان میرســد و گروه ایرانی به کشــور برمیگردند. عوامل 
فیلم:  بازیگران: حمید فرخ نژاد - جکی شــروف- سیمران میشکروتی- ایشا 
روات- فردیــن حفیظی.برخی عوامــل اصلی »دختر شــیطان« عبارتند از: 
 نویســنده و کارگردان : قربان محمدپور،  مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، مدیر 
هنری و طراح صحنه و لباس : مجید میرفخرایی، طراح چهره پردازی: عبداهلل 
اسکندری، مجری طرح و مدیر تولید : حسن نجاریان دریانی، مدیربرنامه ریزی 
و دستیار اول کارگردان: امیرشهاب اسماعیلی، تدوین: حسین زندباف، صدابردار: 
طاهر پیشــوایی، فیلمبردار : مهرداد سلیم خانی، جلوههای بصری: سید هادی 
اسالمی، موســیقی: دلشاد شیخ، خوانندگان: ســونو نیگام، تهیهکننده بالیوود: 

الکی مورانی، سرمایهگذار: حسن غالمی.

تابستان داغ« در رقابت پکن

 فیلم سینمایی »تابستان داغ« نخستین ساخته ابراهیم ایرج زاد به تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگی در ادامه حضور بین المللی خود در بخش مسابقه اصلی جشنواره 
پکن )بیجینگ(به نمایش در می آید.در هشتمین جشنواره پکن)بیجینگ(،بخش 
رقابتی مســابقه اصلی ، ۱۵ فیلم از کشــورهای : چک ، هند ، فرانسه ، کانادا، 
چین ، انگلیس ، آفریقای جنوبی ، رومانی ، ایران و ....حضور دارند که توســط 
هیات داورانی هفت نفره از کشورهای تایوان ، سوئد ، رومانی ، لهستان ، چین ، 
آمریکا و هنگ کنگ قضاوت میشوند.ریاست هیات داوران این دوره از جشنواره 

بر عهده فیلمساز شهیر هنگ کنگی "وونگ کار وای" است.

پنجره

* مرتضی کوه مسکن/ بخش نخست 
بهروز شعیبی بازیگر جوانی که با طال و مس نامش بر سر زبانها افتاد 
و پس از ســالها کسب تجربه در زمینه بازیگری، دستیار کارگردانی 
و برنامه ریزی در فیلمهای مختلف و پس از ســاخت یک فیلم بلند 
ویدئویی در سال ۱۳۸۴ به نام "باغ آلوچه" سرانجام در سال ۱۳۹۱ 
با اولین فیلم بلند ســینمایی خود به نــام دهلیز در مقام کارگردان 
خوش درخشــید و در سی و یکمین جشــنواره فیلم فجر در یازده 
بخش کاندید سیمرغ شد و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از سی و 
یکمین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو )مسابقه فیلمهای اول( 
را به دســت آورد، وی ازجمله کارگردانان جوان سینمای ایران است 
که دقیقاً رویکردی اصالح طلبانه را در سینما دنبال میکند و پس از 
ساخت فیلم دهلیز در سال ۱۳۹۳ سریال پرده نشین را برای شبکه 
یک سیما کارکرد که به باور منتقدین این اثر کیفیت باالتری از دیگر 
آثار تلویزیونی داشته است و برای کارگردانی آن برنده جایزه بهترین 
کارگردانی مجموعه های تلویزیونی از شــانزدهمین جشنواره حافظ 
شد؛ وی پس از آن در سال ۱۳۹۴ فیلم "سیانور" دومین فیلم بلند 
ســینمایی خود را که فیلمی تاریخی - سیاســی بود و به تاریخچه 
حزب مجاهدین خلق ایران در روزهای پس از انقالب میپرداخت را 
ساخت که به اذعان بســیاری از منتقدان جزو فیلمهای خوب سال 
۹۴ بــود و به طرز عجیبی از ســوی داوران ســی و چهارمین دوره 
جشنواره فجر نادیده گرفته شد، دارکوب چهارمین فیلم بلند بهروز 
شــعیبی بعد از فیلمهای "سیانور"، "دهلیز"، "باغ آلوچه" در مقام 
کارگردان و سومین فیلم سینمایی وی است که همانند دو فیلم قبلی 
اش"سیانور" و "دهلیز" و سریال "پرده نشین" سیدمحمود رضوی 
تهیه کنندگی آن را برعهده دارد، آنها که پنج ســال است با یکدیگر 

کار میکنند و عالوه بر فعالیت در سینما و تلویزیون در سال ۱۳۹۲ 
فیلم تبلیغاتی محمد باقر قالیباف برای انتخابات ریاســت جمهوری 
را نیز تولید کردند؛ نادیده گرفته شــدن دومین پروژه مشترکشان (

ســیانور) در جشنواره سی و چهارم موجب شد تا آنها این بار با فیلم 
دارکوب دوباره با ســوژه ای اجتماعی به جشنواره فیلم فجر حضور 
داشت و با اینکه در نه رشته نامزد دریافت سیمرغ بودند اما در نهایت 
توانستند دو ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کنند، آخرین تجربه بهروز شعیبی 

در ســینما نشــان میدهد او از جمله کارگردانهایی است که عالقه 
دارد در عرصه ها و گونه های مختلف ســینمایی طبع آزمایی کند 
و به تجربیات گذشــته خود بیفزاید؛ فیلمبرداری "دارکوب" اواخر 
بهمن ماه سال گذشــته آغاز شد و پس از ۵۵ جلسه در ۵ آذرماه به 
پایان رسید و فیلمهای بهروز شــعیبی همیشه استاندارد های الزم 
را دارد و مورد توجــه مخاطبین و منتقدین قرار گرفته و همچنین 
توانسته فروش خوبی در گیشه داشته باشد، پیش بینی میشود این 
اتفاق برای دارکوب هم تکرار شود، دارکوب مثل سیانور، پر کاراکتر 
و پر لوکیشن است اما نگاهش با آن بسیار متفاوت است،  نه  فقط از 
این لحاظ که با یک داستان تاریخی مواجه نیستیم بلکه از آن جهت 
که شعیبی برای آخرین اثرش یک معضل حاد اجتماعی یعنی اعتیاد 
را دســتمایه قرار داده تا شــبکه ای از روابط آدمهای درگیر در این 
معضل را بررســی کند و قصه ای شخصی و پر چالش را روایت کند، 
دارکوب به کارگردانی بهروز شعیبی یک فیلم اجتماعی با موضوعی 
تکراری اما درگیرکننده و قوی اســت که داســتان اجتماعی روابط 
انســانی افراد جامعه را در رویارویی بــا معضالت اجتماعی و اعتیاد 
از منظــری متفاوت روایت میکند، فیلــم دارکوب مواجهه دو طبقه 
اجتماع با یکدیگر اســت، دو طبقه در منتهــی الیه یکدیگر، فاصله 
این دو طبقه تنها فاصله قشــر غنی و فقیر نیســت بلکه فاصله یک 
بی خانمان با مردمانی اســت که از تمکن و آســودگی برخوردارند، 
مواجهه یک زن معتاد با گذشــته و شاید آینده ای که میتوانست در 
انتظار او نیز باشــد و در این فیلم مسائلی از قبیل اختالف طبقاتی، 
فقر، اعتیاد و حاشیه نشینی مورد توجه قرار گرفته است، این فیلم با 
انتخاب پرسوناژهایی از طبقات مختلف اجتماعی همزمان فرهنگ، 
سبک زندگی، معضالت و مشکالت آنها را بررسی و مقایسه میکند...

»دارکوب«معضل »اعتیاد« را روی پرده سینما برد

کاریکاتور

مدیر گروه کودک و نوجوان شــبکه دو ســیما درباره ی 
مجموعه ی »کاله قرمزی« و اینکه آیا پخش آن به اتمام 

رسیده یا ادامه خواهد داشت توضیحاتی را ارائه کرد.
آذرمیدخت آذرهوش - مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه 
دو ســیما ، در پاسخ به اینکه " آیا پخش ویژه برنامه نوروز 
مجموعه»کاله قرمزی« به اتمام رسیده است؟" گفت: کاله 
قرمزی تمام نشده اســت اما تعدادی قسمت برای اعیاد و 
مناســبت ها داریم که به مرور در طی سال پخش خواهد 
شــد.او توضیح داد: به طور کلی ۲۲ قسمت از مجموعه ی 
»کاله قرمزی« تحویل شــبکه دو ســیما داده شده است 
که ۱۲ قســمت آن در ایام نوروز به روی آنتن رفت و ۱۰ 
قســمت دیگر آن قرار اســت در اعیاد و مناسبت های شاد 
بــه روی آنتن رود.مدیر گروه کودک و نوجوان شــبکه دو 
سیما درپاسخ به پرسشــی مبنی بر رضایت ازمجموعه ی 
»کاله قرمزی« و آمار مخاطبان آن در ایام نوروز اظهار کرد: 
کاله قرمزی مجموعه ی پرطرفدار و محبوبی است که جای 
خــودش را در میان مخاطبان تلویزیون به خوبی باز کرده 

است و مثل همیشه شادو شیرین و دوست داشتنی بود. 

تهیه کننده ســریال »شــرایط خاص« با اشــاره به 
جزییــات جدید این مجموعه بیان کرد که فضای آن 
بیشــتر بر طنز موقعیت بنا شده است تا طنز کالمی.

ســید مرتضی فاطمی تهیه کننده ســریال »شرایط 
خــاص« که پیش از این با نــام »کالف های رنگی« 
بــه کارگردانی وحید امیرخانــی کلید خورده بود در 
توضیحاتی از وضعیت تولید این سریال به  مهر گفت: 
به تازگی اسم سریال به »شرایط خاص« تغییر کرده 
و همچنین تعداد قسمت های سریال نیز بیشتر شده 
است.وی ادامه داد: این سریال قرار بود در ۱۵ قسمت 
ساخته شود اما فیلمنامه، قصه ای داشت که ظرفیت و 
کشش بیش از ۱۵ قسمت را داشت و از سوی سازمان 
پیشــنهاد افزایش قســمت به ما داده شد که ممکن 
است تعداد قسمت های سریال تا ۲۲ قسمت افزایش 
یابد.فاطمی در توضیحات بیشتری درباره قصه و متن 
فیلمنامه اظهار کرد: این سریال دارای خمیرمایه طنز 
و قصه گو اســت که امیدواریم مخاطب با دیدن آن 

حال خوبی پیدا کند. 

جدیدتریــن فیلــم اصغر فرهــادی با عنــوان »همه 
می داننــد« با بــازی پنه لوپه کروز و خاویــر باردم به 
عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۸ انتخاب 
شــد.به گزارش از ورایتی، جشنواره فیلم کن ۲۰۱۸ با 
فیلم »همــه می دانند« جدیدترین فیلم اصغر فرهادی 
کارگردان ایرانــی برنده دو جایزه اســکار کار خود را 
شــروع می کند.فرهادی اگر چه ســال پیش با فیلمی 
در جشنواره کن حضور نداشت اما در مراسم افتتاحیه 
کن حاضر بــود و از کن به عنوان مکانی برای دیالوگ 
مردم از طریق ســینما یاد کرد.  پنه لوپه کروز، خاویر 
باردم بازیگران اسپانیایی برنده اسکار و ریکاردو دارین 
بازیگر آرژانتینی در »همــه می دانند« بازی می کنند.

در حالــی که »آموزش بد« ســاخته پدرو آلمودوار در 
ســال ۲۰۰۴ به عنوان فیلم افتتاحیه کن انتخاب شده 
بود، برای دومین بار یک فیلم اســپانیایی زبان آغازگر 
این جشنواره شــده است. در همین حال در سال های 
اخیر این نخستین باری است که فیلمی غیرفرانسوی یا 

غیرآمریکایی آغازگر کن بوده است.

 مجموعه ی کاله قرمزی 
ادامه دارد

فیلم جدید اصغر فرهادی 
افتتاحیه جشنواره کن شد

 »رشایط خاص«
 انم جدید یک رسیال شد

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شهرداری سرخون درنظردارد به استنادبند1مصوبه شماره 10683 مورخ 96/12/21 
شورای محترم اسالمی شهر سرخون و بخشنامه شماره31948 مورخ 11/20/ 92 
آوری،  جمع  عملیات  اجرای  به  کشورنسبت  های  هاودهیاری  شهرداری  سازمان 
سازی  پاک  ومعابرعمومی,  ها  خیابان  وروب  شهری,رفت  های  زباله  ودفع  حمل 
ونظافت  سرایداری  معابر,تامین  وشوی  شهر,شست  سطح  های  مسیل  و  جداول 
فصل  در  شهری  معابر  ونمک  شن  ها,وپخش  خیابان  روبی  اداری,برف  ساختمان 
زمستان ویخبندان,تامین راننده آتش نشانی, کامیون حمل زباله,برقراری کشیک 
آتش نشانی وستاد حوادث را به  شرکت های خدماتی واجد شرایط دارای رتبه 
ازطرف وزارت تعاون کاروامور اجتماعی)به صورت حجمی کارمعین(با قیمت پایه 
بامشخصات  سال(  )یک  مدت1سال  برای  ماهیانه164,28۵,280ریال  کارشناسی 
شرایط  پیمانکارواجد  به  ذیل  وباشرایط  شهرداری  ازسوی  شده  ارائه  وشرایط 
ازطریق آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( واگذارنماید. لذاکلیه متقاضیان می 

توانندبادرنظرگرفتن شروط ذیل به امور مالی شهرداری سرخون مراجعه نمایند.
- ضمانت نامه شرکت درمناقصه 197,142,336ریال میباشد.

- شهرداری درردیاقبول پیشنهاد مختاراست.
- مهلت ارسال پیشنهادات 10روزبعد از درج آگهی میباشد.

- به پیشنهادهای مخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد. 
- هزینه چاپ و آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 

- ماشین آالت موردنیازازشهرداری اجاره میگردد.
به  300,000ریال  مبلغ  بایست  می  درمناقصه  اسنادشرکت  دریافت  متقاضیان   -

شماره حساب صادرات 0107193341002به نام شهرداری واریزنمایند.
آرش حیدری ـ شهردار سرخون

تماشاخانه استادانتظامی میزبان یکی از 
متون بهرام بیضایی می شود

 نمایش»مجلس قربانی سنمار« از پنج شنبه ۱۶فروردین ماه در تماشاخانه 
اســتاد انتظامی خانه هنرمندان ایران بــه روی صحنه می رود. به گزارش 
پیام زمان از روابط عمومی گروه، نمایش»مجلس قربانی ســنمار« نوشته 
بهرام بیضایی و کارگردانی شیما جوادپور از پنج شنبه ۱۶فروردین ماه  در 

تماشاخانه استادانتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می رود.
در این نمایش ۵۵ دقیقه ای که هر شب ساعت ۱۸:۳۰ پذیرای مخاطبان و 
هنرمندان می شود، بازیگرانی همچون؛ مهدی مکاریان، سهیل عرب، مارال 
ایزدبخش و فاطمه سعدی ایفای نقش می کنند.از دیگر عوامل نمایش می 
توان به مشــاور هنری کار: رضاجاویدی، آهنگساز: امین چاهشوری، طراح 
پوســتر: فاطمه قمری، طراح صحنه: ســهیل عرب، عکاس: رضا جاویدی، 
مدیرروابط عمومی و تبلیغات: امیر پارسائیان مهر، همکاران روابط عمومی: 
حمید شــفقتی و یگانه عرب اشــاره کرد.شایان ذکراســت، پیش فروش 
 https://www.tiwall.com/ این نمایش در ســایت تیوال بــه آدرس
theater/majles-ghorbani۲ آغاز شده و با استقبال خوب مخاطبان 

همراه بوده است.

»فروزان« برگزیده بهترین طراحی صدای 
جشنواره »مستقل های ملبورن« شد

جایزه بهترین طراحی صدا در جشــنواره »مستقل های ملبورن« استرالیا 
برای فیلم کوتاه »فروزان« به حسین قورچیان رسید.

 جشــنواره فیلم های مســتقل ملبورن )MCIFA( به صورت ماهیانه و 
سالیانه برای فیلمســازان در سراسر جهان برگزار می شود و ماموریت این 
جشنواره نمایش فیلم های خالق، الهام بخش و تخیلی است که به صورت 

مستقل ساخته شده اند.
حســین قورچیان جایزه بهترین طراحی صدای این جشــنواره را برای ماه 
آوریل دریافت کرد و در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ برندگان جشنواره سالیانه در شهر 
ملبورن معرفی خواهند شــد.فیلم کوتاه »فروزان« به کارگردانی میرعباس 
خســروی نژاد داستان زن جوانی است که شوهرش فوت شده و با ۲ فرزند 
کوچکش در روســتا زندگی می کنند. او سعی می کند از گله گوسفندانش 
در مقابل حمله شــبانه دزدها محافظت کند.حسین قورچیان پیش از این 
جایزه بهترین صداگذاری جشــنواره FROSTBITE در آمریکا را برای 
فیلم کوتاه »ســاختمان شماره ۱۳« و جایزه بهترین صدا از جشنواره فیلم 
»گانادور« مکزیک را برای صداگذاری فیلم کوتاه »نفس« و تندیس بهترین 
صدای فیلم از جشنواره »۳۴ فیلم کوتاه تهران« را برای فیلم »کل به جز« 

دریافت کرده است.

بیت المقدس در چناگل شیاطین!


