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به گزارش زمان، مگاپروژه نوسازی ناوگان فرسوده سنگین کشور، 
دیروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در محل شرکت سایپادیزل با واگذاری 200 دستگاه خودرو تجاری 

7به متقاضیان کلید خورد.

طرح نوسازی ناوگان فرسوده 

سنگین کشور کلید خورد
با  نفتی  مذاکرات  پیشرفت  روند  نفت،  وزیر  زمان،  گزارش  به 
آذربایجان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم مذاکرات ایران 
و آذربایجان در سفر رئیس جمهوری به این کشور در نخستین 

روزهای سال آینده، به توافقی مشترک منتهی شود.

به گزارش زمان،معاون ســخنگوی دولت: دولت تا 21 اسفند 
امسال 33 هزار و 454 میلیارد تومان به طرح های عمرانی 
اختصاص داده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

79 درصد رشد داشته است.
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روند مثبت پیشرفت مذاکرات 

نفتی ایران با آذربایجان

 رشد اقتصادی 9 ماهه

 امسال 7/4 درصد 
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اعتماد دوباره نمایندگان مجلس به وزرا؛

ربیعی و آخوندی ماندگار شدند
سرمقاله

چشم بر آسمان، یا مدیریت 
شهری ناکارآمد؟!

نگاه روز

دلیل ناکارآمدی برخی 
بنگاه های اقتصادی

 »جشن دلتنگی« 
مضمونی اجتماعی دارد

دادن  جان  قیمت  به  کشیدن  نفس  اینجا 
دارد؛  تاوانی  بازدم  و  دم  شود!هر  می  تمام 
تاوان آن هم به قیمت کوتاه شدن عمرمان 
که  است  سالی  چند  هوا  است.آلودگی 
مهمان ناخوانده کالنشهرها علی الخصوص 
به  که  هوایی  آلودگی  است.  شده  پایتخت 
مانند بسیاری از معضالت شهری، در میانه 
و  شده  گم  جناحی  و  سیاسی  منازعات 
اهرمی برای زیر سوال بردن مدیریت طیف 
کمیته  عضو   ، حسنوند  است.صادق  مقابل 
مدیریت  ملی  همایش  ششمین  علمی 
انجام  تحقیقات  درباره  صدا  و  هوا  آلودگی 
و  اپیدمولوژی  بین  ارتباط  درباره  شده 
آلودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
گرفته  صورت  مطالعات  اساس  »بر  گفت: 
10درصد از مرگ و میرهای موجود در ایران 

بر اثر آلودگی هوا اتفاق می افتد.
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5 محبوبه اشرفي پیمان
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نباید وحدت و انسجام کشور خدشه دار شود

  ابقاء آیت ا... جنتی
 به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری 

برجام از اختالفات اصلی ترامپ و تیلرسون

قدرت  حفظ  برای  باید  جعفری:   سردار 
بکوشیم دفاعی 

مرتضی کوه مسکن

علی اکبر لبافی

به گزارش زمان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی باردیگر به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد دادند و وی همچنان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماند.نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی مخالفت خود را با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کردند.در این رای گیری از مجموع 253 رای ماخوذه 126 نماینده رای موافق ، 124 نماینده رای مخالف و دو نماینده رای ممتنع دادند و 

در ادامه نمایندگان مجلس برای ادامه کار عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، با ۹2 رای موافق، با 152 رای مخالف استیضاح و 2 ممتنع از مجموع 246 رای ماخوذه با طرح استیضاح مخالفت کردند. 

 تیلرسون از سمت خود برکنار شد

 تیلرسون از سمت خود برکنار شد

 ترامپ: برجام از اختالفات اصلی من و تیلرسون بود

رکس  آمریکا  رئیس جمهوری   
وزارت خارجه  از سمت  را  تیلرسون 
او  جایگزین  را  سیا  رییس  و  برکنار 
به  را  کرد. ترامپ همچنین یک زن 

عنوان رییس جدید سیا برگزید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دونالد 
دیروز  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ، 
وزارت  سمت  از  را  تیلرسون  رکس 

خارجه برکنار کرد.وی مایک پامپئو، 
رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا 
این  در  تیلرسون  جای  به  را  )سیا( 
کرد.رئیس جمهوری  منصوب  سمت 
مایک  نوشت:  توییتر خود  در  آمریکا 
پامپئو، رییس سیا وزیر خارجه جدید 
ما خواهد بود. او کار فوق العاده ای انجام 
خواهد داد. از رکس تیلرسون به خاطر 

خدماتش ممنونم. جینا هاسپل رییس 
نخستین  او  بود؛  خواهد  سیا  جدید 
این سمت منصوب  به  زنی است که 
می گویم.بر  تبریک  همه  به  می شود. 
مقام  یک  سی ان ان،  گزارش  اساس 
ارشد دولت واشنگتن گفت که ترامپ 
بود  خواسته  تیلرسون  از  جمعه  روز 
کند. کناره گیری  خود  سمت  از  که 

رئیس جمهور  افزود:  آگاه  مقام  این 
توجه  با  که  بوده  معتقد  آمریکا  ی 
شمالی  کره  با  آتی  گفت وگوهای  به 
زمان  متعدد،  تجاری  مذاکرات  و 
است. فرارسیده  گذار  برای  مناسبی 

پس  دقایقی  آمریکا  رئیس جمهوری 
از کنار گذاشتن وزیر خارجه خود با 
حضور در جمع خبرنگاران اختالف در 
مورد توافق هسته ای ایران را از دالیل 
سفید  کاخ  از  تیلرسون  خروج  اصلی 
اعالم کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی 
از  ترامپ پس  دونالد  ام اس ان بی سی، 

مایک  با  تیلرسون  رکس  جایگزینی 
پومپئو رئیس پیشین سازمان سیا با 
کاخ  در  خبرنگاران  جمع  در  حضور 
آرزوی  رکس  برای  من  گفت:  سفید 
که  می کنم  فکر  کنم.  می  موفقیت 
مایک پومپئو یک وزیر خارجه بسیار 
مورد  در  بود.ترامپ  خواهد  مفید 
اختالفاتش با تیلرسون در مورد برجام 
با  افزود: ما در مورد مسائل مختلفی 
ایران  هسته ای  توافق  مثل  یکدیگر 
اعالم  من  داشته ایم.  اختالف نظراتی 
فاجعه بار است  توافق  این  کرده ام که 
توافق  این  که  می کرد  فکر  او  اما 
که  داشتم  قصد  من  ندارد.  مشکلی 
کنم  اصالح  را  آن  یا  و  لغو  را  برجام 
اما او فکر دیگری در این باره داشت. 
بنابراین تفکرات ما یکسان نبود اما با 
پیش  خوب  چیز  همه  پومپئو  وجود 
هم  به  ما  تفکرات  و  رفت  خواهد 

نزدیک است.

ایران از حضور در جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد
کشتی  جهانی  جام  میزبانی  شدن  گرفته  به  توجه  با 
اتحادیه  سوی  از   2018 سال  در  کشورمان  از  فرنگی 
جهانی این رشته ورزشی، فدراسیون ایران از حضور در 

جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد.
کشتی  ازایرنا،فدراسیون  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مبنی  ایران  قبلی  اعالم  به  توجه  با  کرد:  دیروزاعالم 
بر این که چنانچه امکان برگزاری جام جهانی کشتی 
فرنگی در زمان پیشنهادی از سوی فدراسیون نباشد، 
زمان  آمدن  جلو  دلیل  به  هم  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
مسابقات  در  تواند  نمی  ملی  تیم  انتخابی  برگزاری 
کشورمان  کشتی  کند.فدراسیون  شرکت  جهانی  جام 
اعالم  اتحادیه جهانی کشتی  به  را  این موضوع  پیشتر 
بود.به  این موضوع موافقت کرده  با  نیز  اتحادیه  این  و 
نیافتن در جام جهانی،  به حضور  توجه  با  ترتیب  این 
اول  برگزاری مرحله  به زودی زمان  فدراسیون کشتی 
شرکت  برای  ملی  های  تیم  انتخابی  مسابقات  دوم  و 
جهانی  های  رقابت  و  جاکارتا  آسیایی  های  بازی  در 
مجارستان را اعالم می کند.کشورهای اروپایی به علت 
برگزاری  )زمان  آینده  سال  ماه  فروردین   30 نزدیکی 
با رقابت های  رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی( 
قهرمانی اروپا )10 تا 16 اردیبهشت ماه ۹7 در داغستان 
روسیه( خواستار تغییر زمان جام جهانی کشتی فرنگی 
درخواست  این  که  بودند  شده  آینده  سال  ماه  آذر  به 
از سوی اتحادیه جهانی کشتی برای فدراسیون کشتی 
این  متعاقب  ایران  کشتی  شد.فدراسیون  ارسال  ایران 
درخواست با ارائه پیشنهادی اعالم کرده بود که رقابت 

های جام جهانی کشتی فرنگی به جای 30 فروردین، 
22 یا 23 فروردین ماه برگزار شود تا دغدغه کشورهای 
اروپایی نیز رفع گردد اما این درخواست نیز با مخالف 
اتحادیه جهانی روبرو شد.اتحادیه جهانی کشتی پیشتر 
با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی ایران تهدید کرده 
بود موافق برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 
در فروردین ماه سال آینده نیست و چنانچه ایران نتواند 
برگزاری این مسابقات را به زمان مورد نظر اتحادیه تغییر 
دهند، میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی را از ایران پس 
می گیرد.حال با توجه به اینکه اتحادیه جهانی میزبانی 
جام جهانی کشتی فرنگی را از ایران گرفته است، ایران 
نیز از حضور در جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد.از 
سوی دیگر ایران به دلیل آنکه در پیکارهای قهرمانی 
بود در  را کسب کرده  نهم  سال 2017 جهان، عنوان 
جام جهانی حضور نداشت اما به دلیل اصرار حامی مالی 
برگزاری این رقابت ها در آمریکا و با موافقت اتحادیه 
شود. حاضر  مسابقات  این  در  بود  قرار  ایران  جهانی، 

اتحادیه جهانی کشتی اواخر بهمن ماه فقط قرعه کشی 
قرعه  و  برگزار کرد  را  زنان  و  آزاد  جام جهانی کشتی 
بر  که  نداد  انجام  را  فرنگی  کشتی  جهانی  جام  کشی 
این اساس کشتی آزاد تیم ایران با آمریکا، گرجستان و 
ژاپن هم گروه شد و تیم های روسیه با کوبا، جمهوری 
قرار  مسابقات  دارند.این  قرار  قزاقستان  و  آذربایجان 
است 20 فروردین در لس آنجلس آمریکا برگزار شود. 
تهران- ایرنا- کمیته ملی المپیک روز سه شنبه در نامه 
ای خطاب به اتحادیه جهانی کشتی با اعالم حمایت از 

فدراسیون ایران،بازنگری در لغو میزبانی رقابت های جام 
المللی  این نهاد بین  از  ایران را  جهانی کشتی فرنگی 

خواستار شد.
ایران خواستاربازنگری در لغو میزبانی جام 

جهانی کشتی فرنگی شد
اللوویچ«  »نناد  به  نامه خود  از  بخشی  در  این کمیته 
پایگاه  در  آن  متن  که  کشتی  جهانی  اتحادیه  رییس 
است  شده  منتشر  المپک  ملی  کمیته  رسانی  اطالع 
نوشت: با اعالم حمایت دوباره دولت جمهوری اسالمی 
المپیک  ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  ایران، 
از برنامه های فدراسیون کشتی در میزبانی های بین 
المللی، تجدید نظر این نهاد در لغو میزبانی مسابقات را 
خواستاریم.اتحادیه جهانی کشتی امروز با ارسال نامه ای 
به فدراسیون ایران میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در 

سال 2018 را از کشورمان گرفت.
فدراسیون کشتی هم در واکنش به این نامه با توجه به 
اعالم قبلی ایران مبنی بر این که چنانچه امکان برگزاری 
جام جهانی کشتی فرنگی در زمان پیشنهادی از سوی 
فدراسیون نباشد، از حضور در جام جهانی کشتی آزاد 
همزمان  علت  به  هم  اروپایی  داد.کشورهای  انصراف 
شدن برگزاری رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در 
30فروردین ماه با قهرمانی اروپا که 10 تا 16 اردیبهشت 
ماه ۹7 در داغستان روسیه برگزار می شود، تغییر زمان 
آینده  سال  ماه  آذر  به  را  فرنگی  کشتی  جهانی  جام 
خواستار شده بودند که این درخواست از سوی اتحادیه 
جهانی کشتی برای فدراسیون کشتی ایران ارسال شد.

علی  به  باردیگر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
اعتماد  رای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی 
و  کار  تعاون،  وزارت  سکاندار  همچنان  وی  و  دادند 
رفاه اجتماعی باقی ماند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
شورای  مجلس  دیروز  علنی  جلسه  در  نمایندگان 
اسالمی مخالفت خود را با استیضاح علی ربیعی وزیر 
رای  این  کردند.در  اعالم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
گیری از مجموع 253 رای ماخوذه 126 نماینده رای 
نماینده رای  نماینده رای مخالف و دو  موافق ، 124 
بود.در جلسه  باطله  ممتنع دادند. همچنین یک رای 
استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
و  جمهوری  رییس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
داشتند.طبق  حضور  دولت  هیات  اعضای  از  جمعی 
آیین نامه داخلی مجلس اگرتعداد مخالفان استیضاح 
رای  استیضاح  باشد  دهندگان  رای  از  نیمی  از  بیش 
آرای  مجلس،  عادی  روال  طبق  همچنین  آورد.  نمی 
استیضاح محسوب  مخالفان  نیز جزو  ممتنع  و  باطله 
می شوند.»علی ربیعی« از ابتدای دولت یازدهم سکان 
مشاور  بود،  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  دار 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
بررسی های  مرکز  سیاست گذاری  شورای  عضو  نظام، 
رئیس جمهوری،  حکم  با  جمهوری  ریاست  راهبردی 
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و عضو 
کمیته های فنی پروژه های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات 

استراتژیک از دیگر سوابق کاری وی است.
آخوندی در وزارت راه ابقا شد

وزیر راه و شهرسازی در جلسه استیضاح خود گفت: 

پوزش خواستن از مردم برای مسئوالن کشور افتخار 
است و نقطه ضعف نیست.ب »عباس آخوندی« گفت: 
بابت همه کاستی ها و کمبودها از ملت عزیز پوزش 
می خواهم. وی ضمن پوزش از مردم ایران و خانواده 
جانباختگان سقوط بیست و نهم بهمن ماه هواپیمای 
شرکت آسمان در خط پروازی تهران- یاسوج، افزود: 
برای فرودگاه یاسوج بیش از 300 میلیارد ریال هزینه 
فجر  مبارک  ایام دهه  در  و می خواستم  بودیم  کرده 
برای افتتاح آن برویم که این اتفاق ها رخ داد. وزیر راه 
و شهرسازی گفت: بی شک حوادث اخیر نگرانی هایی 
عزیزتر  زیرا  است؛  که حق  کرده  ایجاد  مردم  برای  را 
وی  نیست.  دیگری  چیز  مردم  رفاه  و  جان  حفظ  از 
یا فرافکنی کنم، زیرا  بنده نمی خواهم توجیه  افزود: 
برابر  در  و  بپذیرد  را  اشتباه خود  باید  مسئول صادق 
مردم پاسخگو باشد. آخوندی ادامه داد: بی گمان کار 

هیچ دستگاه اجرایی بی کاستی نیست و همواره قابل 
نقد و ارتقا و بهبود است. به گفته وی، در سانحه بارش 
فرودگاه  در  سانتیمتر،   32 تهران  در  ماه  بهمن  برف 
امام )ره( 70 سانتیمتر و در کرج 33 سانتیمتر برف 
بارید و دمای هوا نیز منهای 12 و 13 شد. آیا در این 
شرایط می توان جاده ها را عملیاتی نگه داشت؟ وزیر 
راه و شهرسازی افزود: در 2 ماه گذشته 25 حادثه در 
کشورهای اروپایی، آمریکایی، چین و ژاپن اتفاق افتاده 
و 470 پرواز در فرودگاه جان اف.کندی، 550 پرواز در 
امریکا،  های  فرودگاه  برخی  در  پرواز  نیویورک، 485 
331 در دوبلین و 67 پرواز در انگلیس لغو شده است. 
آخوندی گفت: بدون شک تاب آوری بیشتر کشور در 
برابر حوادث نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است و 
با اختصاص منابع مالی بیشتر می توان تاب آوری در 
بخش های مختلف ریلی، هوایی و زمینی را ارتقا داد و 
مشکالت را کمتر کرد. آخوندی یادآوری کرد: در تهران 
۹00 کیلومتر راه داریم و دستکم به 500 راهدار و 200 
دستگاه برف روب برای نگهداری آنها نیاز داریم اما کل 
دستگاه های برف روب ما 200 دستگاه با عمر 25 سال 
است. آیا با این امکانات می توان بر بارش برف غلبه 
کرد؟ نمایندگان مجلس ۹2 موافق، با 152 رای مخالف 
استیضاح و 2 ممتنع از مجموع 246 رای ماخوذه با 
طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند.بر 
این اساس، عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی 

برای ادامه کار ماند.

اعتماد دوباره مجلس به وزرا؛ربیعی و آخوندی ماندگار شدند
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 دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان
 با رئیس  جمهور

رئیس  جمهور کشورمان گفت: جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
آذربایجان هیچگاه برای هم تهدید نبوده و نخواهند بود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
دیروزدر دیدار »شاهین مصطفی اف« وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، 
توسعه  در  را  آذربایجان  جمهوری  و  ایران  ملت های  و  دولت ها  اراده 
مناسبات و همکاری های فی مابین حائز اهمیت برشمرد و از تالش های 
سفرا و مسئوالن دو کشور در کمیسیون مشترک همکاری های ایران و 
آذربایجان تقدیر کرد.رئیس جمهور با اشاره به دعوت رسمی همتای خود 
برای سفر به جمهوری آذربایجان در آینده نزدیک، اظهار امیدواری کرد 
که این سفر موجب توسعه بیش از پیش دوستی ها، همکاری ها و روابط 
و جمهوری  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  کرد:  تصریح  دو کشور شود.روحانی 
آذربایجان بهم پیوند خورده و باید تالش کنیم تا دو ملت از لحاظ سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی نیز پیوندهای ناگسستنی با هم داشته باشند.رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه توسعه ثبات و امنیت در جمهوری آذربایجان را 
در راستای تقویت ثبات و امنیت خود قلمداد می کنیم، گفت: جمهوری 
نبوده و  برای هم تهدید  آذربایجان هیچ گاه  ایران و جمهوری  اسالمی 
نخواهند بود.روحانی همچنین بر لزوم ادامه رایزنی و همکاری مسئوالن 
دو کشور در راستای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و برنامه ریزی برای 

ساماندهی فعالیت های مشترک اقتصادی در این منطقه تأکید کرد.

عرضه اوراق مدت دار ویژه سرمایه گذاري بانک 
اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین اوراق گواهي سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاري )عام( 
لغایت 28 اسفند ماه  از 22 اسفند ماه 13۹6  را  مرحله بیست و چهارم 
13۹6 به مدت شش روز کاري عرضه مي کند.این اوراق یکساله، معاف از 
مالیات و مبالغ آن ضریبي از یک میلیون ریال با نرخ سود علي الحساب 16 
درصد ساالنه است.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، اوراق گواهي 
الکترونیکي،  اقتصادنوین،  بانک  سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاري )عام( 
بانام، قابل انتقال به غیر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررسید نزد شعب 
بانک اقتصادنوین با نرخ 14 درصد ساالنه مي باشد.همچنین مقاطع پرداخت 
سود علي الحساب این اوراق ماهانه بوده و تضمین پرداخت اصل و سودهاي 

علي الحساب آن توسط بانک اقتصادنوین صورت مي گیرد.

تاکید وزیر اقتصاد برتعدیل نرخ تامین مالی  
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید نرخ  سودی را که در مقطعی باال رفت 
به طور متناسب تعدیل کنیم.به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود کرباسیان 
در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: خوشبختانه 
تعامل با مجلس، شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس خوب است با اینکه 
هماهنگی با فعاالن اقتصادی نیز در این بحث ضروری است.وی گفت: بهتر 
است برای این موضوع یک جلسه داشته باشیم و مباحث دیگری از جمله 
الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات اوراق بهادار را که در 
مجلس با آنها موافقت نشد بررسی کنیم.شاپور محمدی رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار نیز در این نشست گفت: اوراق اسناد خزانه طرحی یک ساله 
بود که کمیته فقهی آن را بررسی کرد و چون سودی پرداخت نمی شد، بحثی 
به عنوان حسن وفا مطرح کردند که بتوان 7 تا 27 درصد سود پرداخت کرد.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: یکی از ایرادهای اساسی که کشور ما دارد، به 
موضوع نداشتن عملیات بازار باز مربوط است.

آغاز پروازهای نوروزی از ۲۵ اسفند
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پروازهای نوروزی از 
25 اسفند با 16 شرکت هواپیمایی داخلی و 53 شرکت خارجی آغاز خواهد 
شد.به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، رضا جعفرزاده با بیان این که شرکت های 
داخلی با 162 فروند هواپیما و 24 هزار صندلی در ایام نوروز ۹7 خدمات ارائه 
می کنند، اظهار کرد: 63 فرودگاه کشور نیز آماده سرویس دهی به مسافران 
امسال حدود 4  نوروزی  تعطیالت  در  که  این  بیان  با  هستند.وی  نوروزی 
میلیون مسافر در بخش هوایی جابجا شدند پیش بینی کرد نوروز ۹7 جابجایی 

مسافران از طریق حمل ونقل هوایی 10 درصد افزایش یابد.

 پیام وزیر اطالعات به مناسبت
 روز شهدا

پیامی صادر  روز شهدا  مناسبت  به  اطالعات  وزیر   
شرح  این  به  پیام  این  متن  زمان،  گزارش  کرد.به 
است: بیست و دوم اسفند، سال روز تأسیس بنیاد 
شهید انقالب اسالمی به فرمان مبارک بنیان گذار 
جمهوری اسالمی، حضرت امام خمینی )ره( است و 
چه به جا، این روز، به عنوان » روز شهید«  نامگذاری 
شده است.شهدا، با ایثار همه ی هستی خود در راه 
اسالم و اعتالی وطن، به خدا پیوستند و تا همیشه 
شهدای  ساختند.  خویش  مدیون  را  ما  تاریخ،  ی 
شهدای  تحمیلی،  جنگ  شهدای  اسالمی،  انقالب 
دفاع از حرم و شهدای عرصه ی گمنامی که گمنامانه 
زیستند و جان شان را در سنگر مقدس گمنامی فدا 
تمام  با  بزرگ،  روز  این  داشت  گرامی  کردند.ضمن 
وجود، نام و یادشان را گرامی می داریم و در مقابل 
پدران، مادران، همسران و فرزندان معزز آنها، دست 
ادب به سینه ی احترام می گذاریم و با خدای خود 
عهد می بندیم که تا پایان عمر، پاسدار واقعی راه 
مقدس شهدای عزیز و امام شهدا )ره( و تحت رهبری 
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه 
مقدس  نظام  گزار  خدمت  العالی«   مدظله   « ای 
ایران  سرافراز  و  شریف  ملت  و  اسالمی  جمهوری 
اسالمی باشیم، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

نیروی انتظامی با اقتدار مقابل 
قانون شکنان می ایستد

با  انتظامی  نیروی  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
روحیه جهادی ، ایمان و اقتدار در مقابل هر گونه 
متخلفان  با  و  ایستاده  شکنی  قانون  و  نظمی  بی 
ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  کند.به  می  برخورد 
سردار حسین اشتری افزود: نیروی انتظامی با جرائم 
یا شخصی  و  گروه  و هر  کند  برخورد می  مشهود 
که بخواهد نظم و امنیت عمومی را که به واسطه 
و دیگر  انتظامی  نیروی  عزیزان  رشادت های همه 
نیروهای مسلح در نقاط مختلف کشور به وجود آمده 
با آنان  اقتدار و بر اساس قانون  با  خدشه دار کند 
برخورد خواهد کرد.وی در ادامه با تجلیل از خانواده 
های معظم شهدا اظهار داشت: راه شهدا استقرار و 
ارتقاء امنیت در کشور اسالمی ما است که الحمداهلل 
مردم شریف میهن اسالمی ما نیز فرزندان خودشان 
در نیروی انتظامی را همیشه مورد محبت و توجه 
انتظامی  نیروی  دهند.فرمانده  می  قرار  خودشان 
خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم یاد و خاطره شهدا 
زیرا  بدهیم  ادامه  را  آنان  راه  و  داریم  نگه  زنده  را 
که راه شهدا چیزی جز اطاعت از ولی امر مسلمین 
و خدمت به مردم عزیز ایران اسالمی نیست.سردار 
اشتری با تاکید بر اینکه امیدواریم بتوانیم خدمت 
گذاران خوبی برای این مردم شهید پرور و والیی 
باشیم، تصریح کرد: یاد همه شهدای انقالب، مدافع 
حرم، دفاع مقدس ، نظم و امنیت و به خصوص چهار 
شهید حادثه اخیر نیروی انتظامی همیشه و در همه 

حال زنده و پایدار است.

اخبار

خبر
کالمامیر

دلهامیلادباریدارند،پسبههنگام
میلواقبالآنهاسراغشانروید

رییس مجلس خبرگان رهبری، بر برخورد محکم 
با کسانی که اقدام به رقصیدن و برداشتن روسری 

از سر می کنند، تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل احمد جنتی 
انقالب  پیروزی  سالگرد  به چهلمین  راجع  گفت: 
اسالمی و دستاوردهای انقالب اسالمی که غیرقابل 
شمارش است باید خودمان توجه داشته باشیم و 
اعالم  هم  مردم  به  سیما  و  صدا  طریق  از  را  آن 
کنیم؛ چرا که این دستاوردها بسیار عالی است و 
از خداوند ممنونیم که با وجود جنگ و اتفاقاتی 
که در کشور از طریق دشمنان افتاد، همچنان این 
انقالب حفظ شد و نشان داد که انقالب اسالمی 
قدرت مدیریت جنگ و مقابله با دشمن را هم دارد.

وی ادامه داد: دستاوردهای این انقالب بسیار زیاد 
است و مهمترین آنها ایمانی و فرهنگی است و باید 
زنده  قبیل  از  دستاوردها  این  به  باشد  حواسمان 
شدن فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاری که پیش 
از آن به فراموشی سپرده شده بود دوباره تجدید 
دستاوردهای  مهمترین  از  این  و  یافت  حیات 
افرادی  کرد:  خاطرنشان  ماست.جنتی  فرهنگی 
می  قناعت  ها  کمترین  به  بودند  جبهه  در  که 
کردند و بسیج و سپاه نیز از دستاوردهای ماست 
که باید حفظ شود. همچنین ارتش ما که پیش 
پس  کند  دفاع  خود  از  نداشت  قدرت  انقالب  از 
مجلس  کرد.رییس  مقاومت  جنگ  در  انقالب  از 
خبرگان افزود: پس از انقالب دخترانی که مینی 
ژوب پوش بودند و تا باالی زانوی شان برهنه بود 
و در خیابان ها رژه می رفتند و جوانان را گمراه 
می کردند، از میان رفتند و مظاهر فساد از میان 
رفت، در همین تهران مشروب فروشی ها بیشتر 
از کتاب فروشی ها بود، اما امروز وضعیت تغییر 
کرده است و ما باید این را ببینیم ما باید انقالبی 
باشیم و انقالبی بودن را حفظ کنیم و آنجا که قرار 
است وحدت به هم بخورد حواسمان باشد آنهایی 
که می خواهند توطئه کنند و شیعه آمریکایی و 
انگلیسی را راه بیندازند وظیفه ماست که حواسمان 
به این دسیسه ها باشد فرقی میان شیعه و سنی 

وجود ندارد و امام هم هرگاه کسی به دنبال ایجاد 
او برخورد می  با  بود  اختالف بین شیعه و سنی 
از  پس  های  دولت  اقدامات  به  اشاره  با  کرد.وی 
با  گفت:  روستاها،  به  خدمات  توسعه  در  انقالب 
اندک  فقیر  مردم  وضع  بکوشیم  باید  وجود  تمام 
ما برطرف شود. بعضی ها دنبال بهانه هستند که 
به هر بهانه ای نظام را زیر سوال ببرند.دبیر شورای 
نگهبان در ادامه  با تاکید بر اینکه حجاب از مسائل 
مسلم اسالم است، افزود: حجاب شرف ، عفت و 
شرافت زن است که باید آن را حفظ کنیم اما عده 

ای دنبال آن هستند که آن را خدشه دار کنند باید 
جلوی کسانی که می خواهند تظاهر به فسق کنند 
و با رقصیدن و برداشتن روسری شان که در واقع 
برداشتن عفت و شرافت شان است محکم برخورد 
اظهارکرد  شود.وی  گرفته  شان  جلوی  و  شود 
خوانند  نمی  نماز  آموزان  دانش  از  باالیی  :درصد 
باید  کسی  چه  خب  نیست  دروغ  که  آمار  این 
نمازخوان  آموزان  این دانش  بکند که  را  این کار 
باشند ما باید از مسئوالن بخواهیم که درباره این 
موارد جوابگو باشند و از آنان مطالبه گری کنیم 

دهند  جواب  باید  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  و 
اینجا  از  اگر وضع  است  اینگونه  که چرا وضعیت 
خراب شود تا آخر خراب می شود.وی در بخش 
دیگری از سخنانش با بیان اینکه  تحریم ها کار 
را حفظ کرد و ما هنوز  ما  اما خدا  را کرد،  خود 
ایستاده ایم، افزود:   می دانیم که کمبود بودجه 
وجود دارد، ولی حقوق نجومی نباید وجود داشته 
باشد باید هرچه می توانیم کمک کنیم و با مردم 
همدردی کنیم و به معیشت مردم رسیدگی کنیم، 
برخی ها جشن هایی می گیرند و پولهای زیادی 
خرج می کنند که نباید اینگونه باشد. هزینه هایی  
اتفاق می افتد  این  و در حالی  میلیاردی می شود 
داریم،  فراوان  نیازهای  ما  دیگری  جای  در  که 
نباید اینگونه باشد پس من گفته ام که به عنوان 
که  جا  هر  کنم  می  توصیه  نگهبان  شورای  دبیر 
بودجه اضافی داده شده است به ما بگویند تا آن 
را تعدیل کنیم و به جایی که نیاز بیشتری به آن 
بودجه هست اضافه سازیم.جنتی ادامه داد: آقای 
رییس جمهور که اینجا هستید در دستگاه های 
یا الاقل  انقالبی نیستند  شما کسانی هستند که 
با انقالب فاصله دارند با این افراد که  مردم نمی 
توانند امید داشته باشند کسی به دردشان برسد. 
من نامه ای به دستم رسیده است که در یکی از 
وزارت خانه های بزرگ کسانی مسئولیت دارند که 
اعتقادی به انقالب ندارند، آقای روحانی نگذارید 
که انقالب به دست نااهالن بیفتد.رییس مجلس 
خبرگان  با اشاره به حادثه خیابان گلستان هفتم، 
گفت: عده ای به خود اجازه داده اند که با چاقو 
مردم  امنیت  و  بیایند  خیابان  به  چوب  و  قمه  و 
را خدشه دار کنند. الحمداهلل محاکمه آنان شروع 
شده و از قوه قضاییه می خواهم که زودتر به این 
موارد رسیدگی کند.وی در ادامه سخنانش گفت 
:امروز برخی موضوع حجاب اجباری را مطرح می 
است،  و فجور  ترویج فسق  نوعی  به  این  و  کنند 
اینکه  و  است  اسالم  دین  پایه  بر  اساسی  قانون 
می  مطرح  را  اجباری  حجاب  همچون  موضوعی 

کنیم برخالف دین اسالم و شرع است.

آیت اهلل جنتی: 

نباید وحدت و انسجام کشور خدشه دار شود

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

حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع   13۹0/۹/20
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

2584 بخش 1
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   78
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
موسی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   10.145

کردی مالک.
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

2587 بخش 1
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   73
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
50.76 متر مربع خریداری بدون واسطه از حسینجان 

ذلفعلی زاده مالک.
اصلی  پالک  کال  تراجی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

2810 بخش 1
به ششدانگ  نسبت  نخی  پور  علیرضا علی  فرعی:   43
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹02 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از قربان تقوی مالک.

اصلی  و کتی پالک  علمدار  در  واقع  متقاضیان  امالک 
2815 بخش 1

8730 فرعی: امید نجف زاده لداری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 22.113 
قنبرپور  رمضان  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی 2820 

بخش 1
2716 فرعی: ام کلثوم حسنعلی زاده چاری نسبت به 
آن که  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
5.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به 
مساحت 5۹.110 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

علی روشن مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2326 

بخش 2
10550فرعی مفروز و مجزی شده از 110فرعی: علی 
یک  ششدانگ  به  نسبت  درونکالئی  ابوالحسنی  اکبر 
بنای احداثی به مساحت 73.113 متر  با  قطعه زمین 

مربع خریداری بدون واسطه از هادی عبادتیان مالک.
فرعی:   566 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   10551
سیده معصومه حسینی درازکالئی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 42.205 
کریمی  پنجعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
اصلی 3624  پالک  اوشیب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 2
26۹4 فرعی مفروز و مجزی شده از 30 فرعی: حمید 

با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  پور  نیک  رضا 
بنای احداثی به مساحت 134 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از ناهید نیک پور و غیره مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک اصلی 4865 

بخش 2
1/183فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   3377
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آرائی  عابدی  جمشید 
مربع  33.878متر  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم رمضانی مالک.
1/183فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  3378فرعی 
فاطمه بشرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 75.878 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از رضا شفیع زاده مالک.
نسبت  شاهکالئی  پور  اسمعیل  منوچهر  فرعی:   337۹
بانضمام 13 سیر و 11  اعیانی یکبابخانه  به ششدانگ 
معادل  عرصه  باقیمانده  که  عرصه  نخود   ۹ و  مثقال 
5دانگ و 1 سیر و 8مثقال و 6 نخود وقف هالل احمر و 
23 سیر و 8 مثقال و 11 نخود وقف عام و 1 سیر و 3 
مثقال و 22 نخود ثلث باقی است به مساحت 200 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از یحیی قاسم پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی 486۹ 

بخش 2
به  نسبت  عزیزی  شیخی  رجبعلی  فرعی:   2816
متر   1۹.33 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

مربع خریداری بدون واسطه از ربابه مددی مالک.
به  نسبت  بزرگی  رضا  محمد  سید  فرعی:   2817
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

220 متر مربع خریداری بدون واسطه از نیلوفر مظلوم 
نژاد مالک.

اصلی  پالک  آباد  محمود  در  واقع  متقاضیان  امالک 
4870 بخش 2

ششدانگ  به  نسبت  صفری  حسین  سید  فرعی:   231
متر  مساحت 85  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا عباس پور بیژن 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در ولوکال پالک اصلی 23 بخش 

6
به  نسبت  ولوکالئی  حبیبی  سمانه  سیده  فرعی:   644
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1241 متر مربع خریداری بدون واسطه از سید مرتضی 

حبیبی مالک.
اصلی 18  پالک  کال  گاوان  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 8
860 فرعی: فریده شکری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر  مساحت 35.216  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از جواد لطیفی مالک.
امالک متقاضیان واقع در سیدکال - قرآن تاالر پالک 

اصلی 35 بخش 8
ششدانگ  به  نسبت  کاشی  احمدی  عباس  فرعی:   87
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 571 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از رحیمه احمدی مالک.
 108 اصلی  پالک  درازکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 8
به ششدانگ  پور نسبت  1176 فرعی: مصطفی عباس 

یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 05.143 
فرجی  احتشام  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در چهره پالک اصلی 132 بخش 8

31 فرعی: جیران سیفی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر  به مساحت 80.753  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از صفدر سیفی مالک.

امالک متقاضیان واقع در پایین بازیار پالک اصلی 17 
بخش 10

به  نسبت  وسطی  زاده  حسن  خدیجه  فرعی:   762
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
باباعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   71.630

یعقوبی مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگر پالک اصلی 3۹ بخش 10

یک  ششدانگ  به  نسبت  گلچین  سعید  فرعی:   2۹4
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 71.1820 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از منور محمدنیا مالک.
لنگور پالک اصلی 5 بخش  امالک متقاضیان واقع در 

13
به  نسبت  لنگوری  غالمرضاپور  اصغر  فرعی:   112
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
65.1۹3 متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اکبر 

غالمرضاپور مالک.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 

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

م.الف342/100/۹6
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹6/12/8

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/12/23
شهرام خسروی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به شماره  که  درخواستی  به شرح  احمد  فرزند  مرتضوی  زینب  خانم 
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  گردیده  ثبت  شعبه  ۹60435این 
وراثت نموده و اعالم داشته که احمد مرتضوی فرزند یزدان به شماره 
شناسنامه 23 صادره از ساری در تاریخ ۹6/11/23در اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان میاندرود فوت نموده ورثه  حین الفوت عبارتند از 
1-ام لیال مرزبان فرزند نادعلی به شماره شناسنامه 4 همسر متوفی

فرزند  شناسنامه 1525  شماره  به  احمد  فرزند  مرتضوی  محمود   -2
متوفی 

3- قاسم مرتضوی فرزند احمد شماره شناسنامه 22 فرزند متوفی 
4-عباس مرتضوی فرزند احمد به شماره شناسنامه 21 فرزند متوفی 
5-مهدی مرتضوی فرزند احمد به شماره شناسنامه 41 فرزند متوفی 
6-زینب مرتضوی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1660 فرزند متوفی 

7- حدیثه مرتضوی به شماره ملی 2080055۹25فرزند متوفی
والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک 
ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت 
شورا  این  به  یکماه  ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی 

مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشدم. الف ۹6/2۹6
مدیر دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف میاندرود.

مزایده
نصراللهی جهت  کریم  آقای  اجرا  به کالس ۹60212  اجرایی  پرونده  در   
پرداخت محکوم به مربوط به محکوم علیهم محمد نصراللهی و نسرین اقبالی 
اموال به شرح ذیل معرفی نموده است لذا این اجرا بنا به درخواست شخص 
ثالث مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام 
دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند مشخصات 
انواع تعرفه شده به بدین شرح  است  1-یک دست مبل 6 نفره با میز وسط 
به رنگ قهوه ای روشن به ارزش 23 میلیون ریال  2-یک دست مبل هفت 
نفره سارینا به رنگ قهوه ای به ارزش 32 میلیون ریال  3-یک دست مبل 

هفت نفره ستاره  جدید به رنگ خردلی به مبلغ 28 میلیون ریال 
قیمت کارشناسی شده اموال مذکور 83 میلیون ریال می باشد مزایده از مبلغ 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب میشوند و مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول  می شود در 
غیر این صورت مبلغ 10 درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد موعد و زمان 
فروش مورخه ۹7/1/18از ساعت 11 صبح  الی 10:30در دفتر اجرای احکام 
دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید 5 روز قبل از موعد 

فروش می باشد کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار میباشد
 سرپرست دفتر  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیمرغ

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مرجان 

حسین پور 
خواهان خانم سکینه صالحی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده خانم مرجان حسین پور به خواسته جلب ثالث 
در پرونده کالسه بایگانی ۹602۹6 این مرجع و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی  مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه ۹60۹۹86610700246 شعبه 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم 
مورخ 13۹7/02/1۹  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم 
طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین  ساعت0۹:00  
علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  موضوع 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به توکل پیرداده 
بیرانوند –حشمت اله صفار –علی احمد خانی کرکر 

– محمد علی ستاری –محمد حاجی پور حیدری 
دادخواستی  محمدی   نور  عبدالکریم  آقای  خواهان 
به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹60۹۹86610800813  شعبه هشتم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت 
ساعت0۹:00    13۹7/02/15 مورخ  رسیدگی  وقت  و 
ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
تا  گردد  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
خواندگان  ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد –سعید ولی پور.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره13۹660331010007718 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذوالفقار میکائیلی  فرزند حمداله  به شماره 
شناسنامه 10  کد ملی 587۹۹4387۹ صادره از خدابنده در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی  به مساحت 12۹ متر مربع پالک 17 فرعی از 164 اصلی واقع درمشکین 
دشت- خ شهید صبری - روبروی مخابرات - کوچه امین 2 - پالک 11- خریداری از مالک 
رسمی سید علی حسینی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 2625
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/12/23

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

سردار جعفری: باید برای 
حفظ قدرت دفاعی بکوشیم

  
فرمانده کل سپاه گفت: قدرت دفاعی بی نظیر بازدارنده نظام 
یکی دیگر از عوامل غلبه جبهه مقاومت است که باید با همه 

توان نسبت به حفظ و ارتقای این توانمندی بکوشیم.
کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سپاه پاسداران دیروزدر اجالس چهارم دوره پنجم مجلس خبرگان 
با اشاره به توطئه های دشمنان علیه جمهوری اسالمی  رهبری 
گفت:  سال ۹6، سال شکست داعش و تکفیری های مخالف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در عراق و سوریه بود که بزرگ ترین 
پیروزی جبهه مقاومت اسالمی در منطقه محسوب می شود.وی 
افزود: سال ۹6 سال غلبه قدرت مقاومت در منطقه بود که نمونه 
صهیونیستی  رژیم   F۱۶ هواپیمای  کردن  ساقط  ادعا،  این  بارز 
توسط ارتش سوریه بود که در نوع خود سابقه نداشته است که 
در پرتوی پیروزی های مقاومت در منطقه است که این شکست 
بسیار بزرگی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی بود.سردار جعفری 
با اشاره به اغتشاشات دی ماه به تشریح برخی زمینه های بروز 
از فضای  برداری دشمنان  اغتشاشات پرداخت و گفت: بهره  این 

مجازی در بروز این ناهنجاری ها بسیار موثر بود. اگرچه با تدابیر 
اتخاذ شده و حضور به موقع مردم، توطئه دشمنان در این غائله هم 
خنثی شد.وی افزود: حرکت در مسیر انقالب اسالمی که حضرت 
امام )ره( پایه گذاری کردند و مقام معظم رهبری آن را با صالبت 
ادامه می دهند، مویت راهبردی انقالب اسالمی است.فرمانده سپاه 
با اشاره به فرصت ها و چالش های جمهوری اسالمی گفت: تمامی 
چالش های و تهدیدات خارجی علیه انقالب اسالمی به فرصت های 
بی نظیر برای انقالب اسالمی مبدل شده است و این امر از برکات 
کشور  در  که  همانطور  کرد:  تاکید  جعفری  ماست.سردار  انقالب 
عراق شاهد هستیم، با ظهور داعش نیروهای »حشدالشعبی« که 
نوعی الگوگیری از بسیج مردمی جمهوری اسالمی در طول دوران 
دفاع مقدس است شکل گرفتند و این یعنی تبدیل کرد یک تهدید 
به فرصت در کشور سوریه هم شاهد این رخداد بودیم که نیروهای 
مردمی با سازماندهی علیه داعش به پا خواستند.وی اضافه کرد: 
بنابراین در عراق و سوریه این نیروی مردمی بود که تهدید و توطئه 
دشمنان و معارضین را به فرصت تبدیل کرد. سردار جعفری اظهار 
داشت: امروز پشت اسرائیل از وجود و تشکیل همین تشکل های 
مردمی در عراق، سوریه، فلسطین و یمن و لبنان به لرزه در آمده 
است؛ در یک کالم می توان گفت ما به یک دستور الهی و قرآنی 
و یک اصل اساسی انقالب اسالمی یعنی اصل ظلم ستیزی و قیام 
علیه مستکبران عمل کردیم که با نصرت ها و امدادهای غیبی الهی 
همراه بوده است.وی در ادامه با اشاره به قدرت دفاعی بازدارنده 

جمهوری اسالمی تأکید کرد: قدرت دفاعی بی نظیر بازدارنده نظام 
مقدس جمهوری اسالمی یکی دیگر از عوامل غلبه جبهه مقاومت 
و جمهوری اسالمی است که باید با همه توان نسبت به حفظ و 
ارتقای این توانمندی بکوشیم. وی از برخی چالش های جمهوری 
اسالمی در منطقه سخن گفت و افزود: ما باید برای مقابله با چالش 
از دستاوردهای دفاعی و موشکی  المللی  بین  ها در عرصه های 
خود دفاع کرده و دستگاه دیپلماسی از طریق این قدرت بازدارنده، 
بهره برداری الزم را انجام دهد و با قدرت در عرصه های بین الملل 

حضور پیدا کند.

انتخاب مجدد آیت اهلل جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری 

آیت اهلل جنتی در چهارمین اجالسیه خبرگان رهبری، مجدداً به عنوان رئیس مجلس خبرگان 
رهبری انتخاب شد.در جریان چهارمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری، انتخابات هیئت  رئیسه 
و اعضای کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری برای دو سال آینده برگزار شد و آیت اهلل جنتی 
با 66 رای مجددا به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
با 72 رأی و آیت اهلل موحدی کرمانی با 70 رأی به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان 

رهبری انتخاب شدند.
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سفر ظریف به آذربایجان و قزاقستان 

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست 
چهارجانبه ایران، آذربایجان، ترکیه و گرجستان به باکو سفر می کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این نشست که در سطح وزرای خارجه 
است، در تاریخ 15 مارس، پنجشنبه 24 اسفندماه در آذربایجان برگزار 
خواهد شد.ظریف در این نشست با همتایان خود در مورد موضوعات 
منطقه ای و بین المللی رایزنی می کند.وزیر امور خارجه کشورمان پس 
از شرکت در این نشست، راهی آستانه پایتخت قزاقستان می شود تا 
با وزیران امور خارجه ترکیه و روسیه دیدار و گفت وگو کند.قرار است 
نشست وزیران امور خارجه این سه کشور به عنوان کشورهای تضمین 
کننده آتش بس در سوریه در 16 مارس مصادف با جمعه  25 اسفندماه 
در آستانه برگزار شود.محور اصلی رایزنی های این سه کشور در این 

نشست، آخرین تحوالت سوریه خواهد بود.

بیانیه موگرینی در مورد نشست آتی کمیسیون 
مشترک برجام

دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعالم اینکه نشست آتی 
کمیسیون مشترک برجام 25 اسفند برگزار خواهد شد، تصریح کرد 
که این نشست فرصتی برای بازبینی اجرای توافق هسته ای است.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با انتشار بیانیه ای از برگزاری نشست آتی کمیسیون مشترک 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در 16 مارس )25 اسفندماه( در 
وین خبر داد.بنابر گزارش پایگاه اطالع رسانی اتحادیه اروپا در این 
به ریاست هلگا اشمید به  بیانیه آمده است که نشست 16 مارس 
نمایندگی از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
با حضور نمایندگان گروه 3+3 )چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگیس، 
 آمریکا( و ایران برگزار خواهد شد.این نشست فرصتی برای بازبینی 
اجرای برجام تا جایی که به مسائل هسته ای و تحریم ها مربوط می 

شود، خواهد بود.

افزایش قیمت لوازم خانگی در سال آینده

 20 تا   15 افزایش  از  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس   
درصدی قیمت لوازم خانگی در سال 13۹7 خبر داد.به گزارش زمان 
بر قیمت  ازایسنا، محمدرضا دیانی دیروز در پاسخی مبنی  نقل  به 
لوازم خانگی در سال آینده، اظهار کرد: هر چند در سال جاری رشد 
خوبی در تولید لوازم خانگی داشتیم اما تقاضای عقب ماندگی در این 
حوزه همچنان وجود دارد و به دلیل وابستگی مواد اولیه به نرخ ارز 
اینکه  برای  داد:  ادامه  می کند.وی  تغییر  زمان  به  بسته  شرایط مان 
بتوانیم نسبت به سال گذشته سهم مواد خود را در قیمت تمام شده 
داشته باشیم، باید سود 15 تا 20 درصدی قیمت لوازم خانگی مدنظر 
قرار گیرد و با توجه به اینکه در سال جاری علی رغم شرایط سخت 
موجود تولیدکنندگان لوازم خانگی با همان نرخ های قبلی کار خود را 
ادامه داده اند، 15 تا 20 درصد نسبت به قیمتی که باید در بازار داشته 
باشیم عقب هستند و به طور حتم با توجه به شرایط سخت موجود 
این تداوم ادامه نخواهد داشت و با آغاز سال آتی شاهد رشد قیمت در 

این حوزه خواهیم بودیم.

نوسانات ارز، دلیل تاخیر برنامه 
کاهش نرخ سود 

معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد: تغییرات و 
نوسان های اخیر در بازار ارز سبب شد تا برنامه بانک 
مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیالت در 

نظام بانکی به تاخیر افتد.
»فرشاد حیدری«  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کاهش  درباره  مرکزی  بانک  برنامه  درباره  دیروز 
نرخ سود بانکی به خبرنگاران گفت: صدور گواهی 
سپرده های یکساله با نرخ سود 20 درصد که برای 
مدیریت بازار ارز انجام شد، تکانه ای به نرخ سود 
بانکی وارد کرد که ممکن است قدری کاهش نرخ 
سود را به تاخیر اندازد.وی تاکید کرد: با این حال 
اصل پذیرفته شده در بانک مرکزی و سیاست های 
شورای پول و اعتبار این است که نرخ سود سپرده 
ها و تسهیالت به تدریج و ترتیب کاهش یابد؛ در 
که  شود  اداره  شکلی  به  اقتصاد  عرضه  باید  واقع 
تعادل اقتصاد با نرخ های معقول تر صورت گیرد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی، نرخ سود باال اعم از 
سپرده و تسهیالت را به نفع اقتصاد کشور ندانست 
و گفت: کاهش نرخ سود از برنامه های ماست اما 
باید در زمان و موقعیت مناسب انجام شود.حیدری 
گفت: اگر موضوع تغییرات نرخ ارز پیش نمی آمد، از 
ابتدای سال آینده روی کاهش نرخ سود تسهیالت 
کار می کردیم اما برای مدیریت بخش دیگری از 
درصدی   20 سود  نرخ  به  شدیم  مجبور  اقتصاد، 
آینده روی نرخ سود سپرده و  لذا سال  تن دهیم 
از  اینکه  به  پاسخ  در  کنیم.وی  کار می  تسهیالت 
200 هزار میلیارد تومانی که از محل صدور گواهی 
سپرده های 20 درصدی جذب شبکه بانکی شد، 
چه  و  بوده  ها  حساب  وضعیت  تبدیل  میزان  چه 
میزان تبدیل پول به شبه پول بوده است، گفت: به 
طور عمده این جذب از محل تبدیل وضعیت سپرده 
ها بود اما پس از مهلت دو هفته ای بانک ها، نرخ 
سودهای سپرده گیری به نرخ های پیش بازگشته و 
همچنان برای سپرده های یکساله 15 درصد و برای 
کوتاه مدت 10 درصد است.وی تاکید کرد: تغییر 
نرخ از 15 به 20 درصد لزوماً به معنی این نسبت 
که هزینه بانک ها را افزایش داده است زیرا برخی 
از سپرده هایی که در این فرآیند در قالب گواهی 
هایی  تبدیل وضعیت شدند، سپرده  ریالی  سپرده 
بودند که در سال های پیش با نرخ های باالی 20 
درصد جذب شده و اکنون سررسید آنها فرا رسیده 
بود.حیدری اظهار داشت: برخی از سپرده ها تبدیل 
وضعیت شده مربوط به حساب ها با نرخ های پایین 
است که به حساب های 20 درصدی تغییر کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: باید هزینه آنها را 
محاسبه کنیم و بعد بررسی که چه سیاستی را باید 

در حمایت از بانک ها اتخاذ کنیم.

روزنهخبر

 33 امسال  اسفند   21 تا  دولت  دولت:  سخنگوی 
عمرانی  طرح های  به  تومان  میلیارد  و 454  هزار 
اختصاص داده که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 7۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ محمدباقر 
نوبخت در نشست هفتگي خود در جمع خبرنگاران 
اهداف  تحقق  براي  جاري  سال  در  دولت  افزود: 
اقتصاد مقاومتي و دستیابي به رشد اقتصادي دو 
داد:  ادامه  است.وي  کرده  طي  را  جداگانه  مسیر 
واحدهاي  کردن  فعال  و  ویژه  توجه  اول  مسیر 
تولیدي بخش خصوصي از طریق منابع نظام بانکي 
و مسیر دوم اتمام و بهره برداري طرح هاي عمراني 
است.نوبخت  دولت  خزانه  از  استفاده  با  و  دولتي 
درباره آخرین وضعیت پرداخت در عرصه واحدهاي 
تولیدي در بخش خصوصي گفت: براساس گزارشي 
ارسال  صنعت  وزارت  و  بانکي  نظام  سوي  از  که 
شده است تا 21 اسفند ۹6 مبلغ 17 هزار و 474 
تولیدي  بنگاه  و 678  هزار  به 26  تومان  میلیارد 
این  پرداخت شده است که  بانکي  نظام  از طریق 
پرداخت ها به تفکیک استان ها در سامانه وزارت 
صنعت مشخص است.وي افزود: مبلغ پرداختي به 
طرح هاي عمراني از سوي دولت 33 هزار و 454 
میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با مشابه 
تومان  میلیارد  و 643  هزار  که 18  گذشته  سال 
بود 7۹ درصد رشد داشته است.سخنگوي دولت 
گفت: برخي رسانه ها از کسري بودجه دولت در 
سال جاري سخن مي گویند اما ما امسال کسري 
در  افزود: معموالً  نوبخت  نداریم.محمدباقر  بودجه 
بودجه یک رقمي از منابع پیش بیني مي شود اما 
ممکن است این رقم کامل تحقق پیدا نکند و ما در 
صورتي که این منابع کامل تحقق پیدا نکند مصارف 

مان را به اندازه منابع مي رسانیم و به همین دلیل 
کسري بودجه نداریم.وي ادامه داد: در صورتي که 
دولت دچار کسري بودجه باشد از طریق استقراض 
از بانک مرکزي مي تواند جبران کند و در صورتي 
را  مصارف  نکند  پیدا  تحقق  کامل  مان  منابع  که 
به اندازه منابع مي رسانیم. سخنگوي دولت گفت: 
آنچه در تمام این سال ها صورت گرفته این است 
که پیش بیني منابع صد در صد تحقق پیدا نمي 
کند اما ما همیشه مصارف را به مقدار منابع تقلیل 
تحقق  کامل  منابع  اگر  افزود:  دهیم.نوبخت  مي 
اما حقوق  پیدا نکند مصارف را کامل نمي دهیم 
کارمندان را نمي توانیم کم کنیم.وي با اشاره به 
اینکه ما هر سال براساس منابع واقعي بودجه را مي 
بندیم گفت: گاهي مجلس سقف بودجه را افزایش 
مي دهد مثاًل در الیحه بودجه سال ۹6 ما منابع 
بودجه را 31۹ هزار میلیارد تومان مشخص کردیم 
میلیارد  هزار  به 346  را  بودجه  منابع  اما مجلس 
تومان افزایش داد و وقتي این رقم در مجلس به 

تصویب مي رسد بین دستگاهها تقسیم مي شود 
اما تخصیص ما به دستگاه ها همیشه کمتر است 
اما برخي از دستگاه ها را نمي توانیم کمتر بدهیم 
نمي  که  پرورش  و  آموزش  یا  و  ها  مثل صندوق 
توانیم بودجه شان را کم کنیم.نوبخت افزود: امسال 
اعتبار را به طرح هاي عمراني اي دادیم که تا ۹5 
درصد کارشان انجام شده بود و ما این اعتبار را به 
آنها تخصیص دادیم تا کار خود را به اتمام برسانند 
و در همین راستا به برخي از طرح هاي عمراني 
راه  به  مثاًل  داد:  ادامه  نشد.وي  داده  اعتباري  نیز 
آهن همدان و کرمانشاه بیش از صد در صد اعتبار 
دادیم.سخنگوي دولت افزود: اینکه برخي از افراد 
مي گویند دولت دچار کسري بودجه است استفاده 
از واژه هایي است که باعث تشویش اذهان عمومي 
مي شود و ما کسري بودجه نداریم اما ممکن است 
منابع ما صد در صد کامل نشود.سخنگوي دولت 
گفت: براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادي ۹ 
ماهه امسال با نفت 4 و 4 دهم درصد و بدون نفت 

4 و 7 دهم درصد است.محمدباقر نوبخت افزود: در 
گزارشي که مرکز آمار ارسال کرده رشد اقتصادي 
بخش کشاورزي یک درصد، صنعت 3 و یک دهم 
 ۹( است  درصد، خدمات 7 درصد مشخص شده 
ادامه داد: رشد سرمایه گذاري  ماهه امسال (.وي 
در ۹ ماهه نخست امسال 3 و ۹ دهم درصد است 
و مصارف نهایي خصوصي 7 و نیم درصد و مصارف 
نهایي دولتي 7 و 6 دهم درصد اعالم شده است.

سخنگوي دولت با بیان اینکه براي اعتبارات جاري 
گفت:  کردیم،  پرداخت  تومان  میلیارد  هزار   20۹
در سال گذشته این رقم 184 هزار میلیارد تومان 
بود و امسال نسبت به سال گذشته 14 درصد در 
اعتبارات جاري رشد داشته ایم.نوبخت ادامه داد: 
رشد  درصد   7۹ امسال  نیز  عمراني  اعتبارات  در 
است که  این  نشان دهنده  رقم  این  و  ایم  داشته 
ما  گفت:  هستیم.وي  اقتصادي  رشد  دنبال  به  ما 
ادعا نمي کنیم که تمام مشکالت را حل کردیم و 
این ارقام بدست آمده ارقام ایده آل ما نیست ولي 
دولت اقدامات زیادي انجام داده و رشد اقتصادي ما 
نسبت به گذشته مثبت شده است.وی گفت: براي 
غیر مجاز 20 هزار  اعتباري  ساماندهي موسسات 
میلیارد تومان هزینه کردیم ولي امیدواریم منافع 
را  ها  هزینه  که  باشد  زیاد  آنقدر  مردم  براي  آن 
جبران کند.نوبخت افزود: یکي از اقداماتي که بانک 
مرکزي در جهت انجام آن قدم برداشت ساماندهي 
موسسات اعتباري غیر مجاز بود.وي ادامه داد: آقاي 
سیف اعالم کرد که این موسسات یکي از مشکالت 
موجود در جامعه هستند و از ما خواست تا براي 
ساماندهي آنها کمک کنیم زیرا در این میان منافع 
عده اي مخدوش مي شود و ممکن است مردمي 
که دارایي خود را به این موسسات سپردند آسیب 
ببینند چون بانک مرکزي مي خواست در جهت 
سالم سازي و شفاف سازي قدم بردارد.سخنگوي 
انجام  سازي  شفاف  اینکه  براي  ما  گفت:  دولت 
امر 20  این  براي  و  دادیم  مي  هزینه  باید  دهیم 
هزار میلیارد تومان هزینه کردیم و امیدواریم منافع 
این کار براي مردم آنقدر زیاد باشد که هزینه ها 

جبران شود.

سخنگوی دولت اعالم کرد:

رشد اقتصادي 9 ماهه امسال 7/4 درصد 

مفقودی 
کارت شناسایی ماشین کامیونت ون شخصی نیسان مدل 1383به رنگ آبی روغنی 
شماره موتور 270۹۹3 شماره شاسی D64۹01شماره پالک 42۹ی12ایران72بنام 

شهرداری جویبار مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  فرزندمیرآقابه  میرپور   سیدموسی  آقای   
نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت  4/550/۹6این 
فرزندمیرعبدالکریم    جویباری    زهراهاشمی  سیده  مرحوم  که  داشته  واعالم 
دائمی  ۹3/7/12دراقامتگاه  ازجویباردرتاریخ  ۹11صادره  شناسنامه  شماره 
عبارتنداز1_  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه  نموده  جویبارفوت  خوددرشهرستان 
2_سیدموسی     582۹205246 ملی  فرزندمیرآقاش  سیدمحمدمیرپورسراجی 
میرپورسراجی فرزندمیرآقاش ملی 582۹204215   3_سیده بیگم میرپورسراجی 
فرزندمیرآقا ش ملی 582۹268787که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته 
مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد 
نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  اعتراضی داردویاوصیت  نمایدتاهرکسی  نوبت آگهی می 
این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی  به  انتشارآگهی ظرف یکماه  باشدازتاریخ 

صادرخواهدشد
 قاضی شعبه چهارم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

ابالغ 
محکوم له : محمودرضا مدانلو جویباری محکوم علیه : فهیمه کشرتلوری پیرو  آگهی 
فرزند سلیمان  تلوری   فهیمه کشر  خانم  به  وسیله  بدین  در جراید  منتشره  های 
اول  شعبه  سوی  از  صادره  اجرای  به  می شود  ابالغ  می باشد  المکان   مجهول  که 
شماره  دادنامه  موجب  ۹6052۹به  کالسه  پرونده  در  بابل  حقوقی  عمومی  دادگاه 
۹60۹۹71110101056مورخ ۹6/10/27صادره  از شعبه فوق الذکر محکوم  علیه  
پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  بابت  600000000ریال  مبلغ  پرداخت  به  محکوم 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررسید هر یک از چکهای مستند دعوی 
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 35700000ریال بابت خسارت ناشی از 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در محکوم له می باشد پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه  می باشد بدیهی 
است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و 
اخذ تامین متناسب از محکوم له و ابالغ واقعی اجرایی به محکوم علیه  می باشد لذا 
مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف 10 روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرای اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 
و مقررات نسبت به اجرای مدلول اجراییه  و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدیر دفتر شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

مفقودی
 کارت هوشمند اکسور 3335AXOR(3335(با شماره پالک 142ع18 ایران 62 
با شماره کارت هوشمند 1782611مفقود گردیده و از درجه اعتبار ستقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی  موتور سیکلت نامی 125 مدل 138۹ با شماره پالک ایران -76۹72-

586 با شماره موتور NRG۹1312476و شماره تنه NIK125E8۹0508۹بنام 
محسن قربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

فریدونکنار 

مفقودی
شماره  سالح  به  1۹24514مربوط  سریال  شماره  به  شکاری  سالح  حمل  مجوز   
24۹38۹متعلق به آقای امیر حاجیان شور کچالی  فرزند ابراهیم مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز وانت زامیاد مدل ۹0 با شماره پالک 887د54ایران 82 با 
شماره موتور 8002388۹ و شماره شاسی NAZDL104TKA031831بنام علی 

اصغر خالق پناه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی مفقودی
-82 شهربانی  شماره  به   13۹1 مدل   131SL سایپا  سواری  ماشین  سبز  برگ 

162ص28 و شماره موتور 45۹7277 و شماره شاسی S14122۹10۹24۹6 بنام 
شیروان براری اطاقسرا مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری سمند مدل ۹0 با شماره پالک 62۹ج73 ایران 72 با 
شماره موتور 124۹023۹623و شماره شاسی NAACNICN4CF005104بنام 

نظر علی گل پور رودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 برگ سبز موتور سیکلت کریستال مدل ۹5 به رنگ آبی با شماره پالک 66277-588و 
شماره موتور 0124NBJ126711و شماره شاسی NBJ ***125F۹52214 بنام 

سحاب صمدی شوب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی 
موتور  شماره   با   72 ایران  482م23  پالک  شماره  با   82 مدل  پراید  سبز  برگ 
جویباری  اولیایی  معصومه  S1412282۹14484بنام  شاسی  شماره  و   44۹523

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
شماره   62 ایران  ۹77س67  13۹1باانتظامی  مدل   206 پژو  سواری  سبز  برگ   
موتور 141A0003652و شماره شاسی NAAP03ED2CJ5888۹2بنام میثم 

صلواتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل 1376 به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 552ص 
68 ایران 21 ،شماره موتور 00038301 ،شماره شاسی S 1412276532540 بنام 

شهاب اسدی قره صفرلو مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی
۹50۹۹83030600136

مشخصات ابالغ شونده حقیقی 
1- فریدون روشن فرزند عبدالرحمن  به نشانی : مجهول المکان 

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای سید مهدی آل احمد بطرفیت شما نسبت به 
دادنماه ۹6-1077 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ می شود . مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رؤیت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در 
غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.م/الف 2745

مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس - محمدعلی سلطانی فرد زارع

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره13۹660331010007527 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن یاری فرزند اصغر 
به شماره شناسنامه 2540  کد ملی 0037280147 صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 453 متر مربع پالک 2156 فرعی از 
163 اصلی واقع در حافظیه شمالی - خیابان سرگلستان 62 پالک 1712خریداری 
از مالک رسمی بانو دولت امانت محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 2642
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/12/23

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

مشکالت  مهمترین  از  یکی  کشور  کل  دادستان 
موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی را در 
دسترس نبودن سرورها دانست و گفت: بین 60 
تا 70 درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام 
خارج از دسترس رسیدگی است.به گزارش زمان 
کشور،  کل  دادستانی  عمومی  روابط  از  نقل  به 
کشور  کل  دادستان  منتظری  االسالم  حجت 
گفت: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای 
مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری 

هستیم که بعضا در قانون جرایم رایانه ای احصا 
موجود  مشکالت  مهمترین  از  است.یکی  نشده 
در دسترس  با جرایم فضای مجازی  مواجهه  در 
نبودن سرورها است، به طوری که بین 60 تا 70 
درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از 
دسترسی ما برای رسیدگی است و در واقع آزاد 
وقوع  قابلیت  دارای  که  فضایی  چنین  گذاشتن 
جرایم متعدد است؛ به بهانه لزوم آزاد بودن فضای 

مجازی منطقی و قابل قبول نیست. 

»پایتخت  عنوان  به  را  اتحادیه عرب شهر قدس 
به  دائمی میراث عربی« برگزید.به گزارش زمان 
نیوز  اسکای  خبری  شبکه  سایت  ازایسنا،  نقل 
نشستی  طی  عرب  اتحادیه  داد،  گزارش  عربی 
در قاهره، پایتخت مصر  به مناسبت »روز میراث 
عربی« قدس را به عنوان »پایتخت دائمی میراث 
عربی« انتخاب کرد.در همین راستا، خلیل قراجه 
و  قدس  میراث  احیای  موسسه  رئیس  الرفاعی، 
این نشست  تحقیقاتی اسالمی طی سخنانی در 

عنوان  به  را  قدس  عرب،  اتحادیه  که  کرد  اعالم 
کرده   انتخاب  عربی«  میراث  دائمی  »پایتخت 
در  مراسمی  برگزاری  از  پس  تصمیم  است.این 
مقر اتحادیه عرب با حضور محمد مختار جمعه، 
وزیر اوقاف، سفیر بدرالدین العاللی، معاون دبیر 
نمایندگان  از  شماری  نیز  و  اجتماعی  امور  کل 
پایدار  قدس  شد.هویت  گرفته  عربی  کشورهای 
پایداری  مقابل  اشغالگران  تالش های  و  است 
فلسطینیان به طور ویژه ای بی نتیجه خواهد ماند.

راه ارتکاب جرم در فضای مجازی 
باید مسدود شود

 تعیین قدس به عنوان
 »پایتخت دائم میراث عربی«
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 اولین رویداد علمی ایده شو کسب و کار زنان 
در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

عنوان  با  شو  ایده  علمی  رویداد  اولین  بختیاری:  و  مصطفوی-چهارمحال 
فناوری و  پارک علم و  به همت  زنان در چهارمحال و بختیاری  کسب و کار 
همکاری دانشگاه آزاد اسالی واحد شهرکرد، اداره کل امور بانوان استانداری و 
مرکز تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوای استان در تاالر امام خمینی)ره( 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری در این رویداد استاندار ، 

مدیران مراکز رشد استانی و ایده پردازان و دانشجویان حضور داشتند.
استاندار در این رویداد علمی مشکل بیکاری را یکی از مهمترین دغدغه های 
مسئوالن کشور و استان دانست و گفت: رفع مشکل بیکاری این استان نیازمند 

ایده های اشتغال زایی نو و فنآورانه است.
اقبال عباسی با تاکید بر ارائه ایده ها در دانشگاه ها به منظور اشتغال دانش بنیان 
تصریح کرد: ورود حتی یک ایده به بازار کار از بین 100 ایده مختلف می تواند 

اشتغال زایی زیادی ایجاد کند.
استاندار حمایت جدی مسئوالن در فرآیند تبدیل ایده به محصول تا مرحله 
ورود به بازار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ارائه تسهیالت ارزان قیمت، 
معافیت مالیاتی و تجاری سازی از مهمترین حمایت ها در راستای تبدیل ایده 

به محصول تا ورود به بازار کار محسوب می شود.
عباسی با اشاره به اینکه ایده پردازان فقط صاحب ایده بوده و تاجر یا تولیدکننده 
نیستند اظهار داشت: ایده پردازان باید به دنبال مشارکت با صنعتگران، تولید 

کنندگان و بازاریابان باشند تا بتوانند محصول خود را به بازار کار ارائه کنند.
ایده شو  رویداد  گفت:  مراسم  این  در  نیز  استان  فناوری  و  علم  پارک  معاون 
رویدادی است که به کارآفرینان فرصت می دهد تا ایده های خود در مدت 3 
دقیقه ارائه دهند که این ایده ها بر اساس عامه پسند بودن برای حضار و فنی 
بودن برای داوران و فعاالن اقتصادی جهت راه اندازی یک کسب  وکار سنجیده 
خواهند شد. دکتر داراب ظفریان افزود: از 1۹0 ایده رسیده به دبیرخانه رویداد، 
12 ایده جهت ارائه انتخاب شد و از بین آن ها 6 ایده به عنوان ایده های برتر 

معرفی شدند.

ثبت بیشتر ا ز 407 هزار بازدید از نمایشگاه 
مجازی سفیدانه 

نوری- اسالمشهر: همزمان با برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان و هنرجویان 
موسسه سفید در نگار خانه هنر که 11۹ اثر در آن به نمایش در آمد در فضای 

مجازی نیز از این آثار بیش از 407 هزار بازدید به عمل آمد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر ، جشنواره 
فرهنگی هنری سفیدانه توسط موسسه فرهنگی هنری سفید و با همکاری اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر با هدف شناسایی و جذب استعدادهای برتر، 
آموزش و پرورش هنرمندان جوان درحوزه های مختلف هنری و بستر سازی 

شایسته برای بیان مفاهیم ارزشی در قالب هنر برگزار شد .
گفتنی است : این جشنواره در بخش های : نمایشگاه طراحی و نقاشی ، اجرای 
زنده موسیقی سنتی و پاپ و کارگاه طراحی نقاشی برپا شد که با استقبال بی 
نظیر عالقمندان و دوستداران فرهنگ و هنر مواجه گردید و فضایی شاد و مفرح 

برای شرکت کنندگان ایجاد نمود .
قابل ذکر است : 11۹ اثر نقاشی و طراحی در کانال سفیدانه و نیز 26 کلیپ 
کوتاه یک دقیقه ای از هنر نمایی هنرمندان به اشتراک گذاشته شده بود و هر 
کدام از آنان که موفق به کسب رای بیشتری می شدند به عنوان برگزیده انتخاب 
می شدند . یاد آور می شود : بیشترین تعداد بازدید از یک اثر نقاشی بود که 

31550 بازدید داشت و کمترین بازدیدها ها 3۹8 مورد بود . 

رئیس پلیس آگاهي البرز اعالم کرد:

افزایش 17 درصدي کشفیات در استان 

خاني نژاد- خبرنگار زمان؛ رییس پلیس آگاهي البرز از 
افزایش 17 درصدي کشفیات کاالي قاچاق در استان نسبت 

به سال قبل خبر داد.
سرهنگ جواد صفایي در نشست خبري روز گذشته واقع در 
سالن جلسات پلیس آگاهي استان البرز  برگزار شد؛ گفت: 
در راستاي تدابیر ممانعت از قاچاق کاال طي  11 ماه و 20 
روز گذشته 17 درصد نسبت به سال گذشته شاهد  افزایش 
کشفیات  باشیم.رئیس پلیس آگاهي البرز این کشفیات را 
شامل:  پوشاک، لوازم صوتي و تصویري، مواد محترقه و 
سیگار  برشمرد.وي در بخشي دیگر از سخنانش از کشف 
باند سرقت موبایل و خودرو خبر داد و افزود:  14 نفر از 
اعضاي چندین باند سرقت کشف شدند که در سرقت موبایل 
و لوازم داخل خودرو فعالیت داشته اند که مورد شناسایی 
و دستگیر شدند.این مسئول خاطر نشان کرد: اعضاي باند 
14 نفره سارقان به عنف گوشي تلفن همراه و لوازم داخل 
خودرو با 100 فقره سرقت دراین استان دستگیر شدند.وي 
اضافه کرد: با پیگیري هاي ویژه پلیس مشخص شد این 
افراد با سوار کردن سوژه هاي خود به عنوان مسافر، آن ها 
را به محیط هاي خلوت برده و با تهدید گوشي هاي تلفن 
همراه را به سرقت مي بردند.وي گفت: همچنین این سارقان 
در جاي خلوت و موقع تاریکي شب اقدام به سرقت لوازم 
داخل خودرو و موتورسیکلت کرده و محتویات داخل آن 
را به سرقت مي بردند که این افراد خودروهایي را سرقت و 

سپس بعد از انجام کار، خودرو را رها مي کردند.
سرهنگ صفایي افزود: پلیس پس ازدستگیري سارقان از 
محل اختفاي آن ها 5 خودروي سرقتي کشف کرد و سارقان 
در اعترافات خود تاکنون به 100 فقره سرقت اعتراف کردند.

دستگیري اعضاي باند سرقت منزل درکرج 
رییس پلیس آگاهي البرز دربخش دیگري ازسخنان خود 
از دستگیري اعضاي باند سرقت لوازم منزل دراین استان 
اردبیل،  هاي  دراستان  سارقان  این  افزود:  خبرداد.صفایي 
اند که بوسیله  البرز اقدام به سرقت کرده  شیراز واستان 
توپي زني و تخریب درب منازل در طبقات اول و همکف در 
مناطق مرفه نشین لوازم منزل از قبیل 500 گرم طال، عتیقه 
جات، لوازم تزئینی، صوتی وتصویری و فرش را مورد سرقت 
این سارقان  قرار می دادند.وي در تکمیل گزارش گفت: 
تاکنون به 25 فقره سرقت اعتراف و 20 مالباخته از استان 
هاي دیگرنیز شناسایي شده اند که تحقیقات همچنان ادامه 
دارد.وي یادآورشدکه 7 سارق تاکنون شناسایي که 5 مرد 
و 2زن بودند که از زنان جهت سردرگم کردن شهروندان 

استفاده می کردند.
سپس رییس پلیس آگاهي استان البرز با توصیه به کلیه 
صنوف و مغازه داران نسبت به وجود سارقان هشدار داد و 
افزود: مغازهداراني که آژیر خطر و دوربین مدار بسته دارند 
حتما درمحلي نصب کنند که سارقان قادر به دیدن آن 
نباشند.وي با هشدار به این صنوف ادامه داد: اگر مغازهداران 
از شیشههاي مشبک براي مغازههاي خود استفاده میکنند 
حتما یک چراغ درمغازه روشن بگذارند، طالفروشان هم 

حتما با تورهاي سیمي مغازههاي خود را محفوظ کنند.

خبرخبر

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در بازدید از ناحیه مارون این شرکت 
گفت: عبور از تابستان ۹7 نیازمند تالش مضاعف 

همه پرسنل شرکت است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، محمود دشت بزرگ در جلسه اداری 
حوزه ستادی امور بهره برداری ناحیه مارون اظهار 
های  وجود شهرستان  به سبب  ناحیه  این  کرد: 
رامهرمز، ایذه، باغملک، هفتگل و همچنین وجود 
شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی مارون و کارون 
و دو شرکت سیمان خوزستان و کارون از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به تابستان ۹7 
ادامه داد: به منظور آماده سازی شبکه الزم است 
 )PM( انجام برنامه های به روز تعمیر و نگهداری
و رفع موارد ترموویژن جهت آمادگی تابستان پیش 
رو به جد پیگیری شده و در سال ۹7 نسبت به 
سال ۹6 به صورت مضاعف تالش نموده و تامین بار 
خصوصاً در شرایط پیک بدون خاموشی انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان 

کرد: با تغییر در روشها و شیوه های قدیمی شرکت 
می بایست بازدهی تجهیزات شبکه را ارتقاء داد، 
همچنین باید نیروی انسانی و تجهیزات آمادگی 24 
ساعته جهت مقابله با ریزگردها و رو به رو شدن با 

شرایط خاص را داشته باشند.

تابستان  ما  تابستان  اینکه  بیان  با  بزرگ  دشت 
تقویمی نیست و از نیمه دوم فروردین ماه شاهد 
رشد بار تا اوایل مهرماه هستیم، گفت: باید خودمان 
را کامالً مجهز کنیم و همه پرسنل حوزه ستادی 
برق منطقه ای همگام با بهره برداری نواحی در این 

راستا همکاری نمایند.
مردم  رضایت  جلب  را  شرکت  نهایی  هدف  وی 
دانست و تصریح کرد: در 2 سال اخیر در راستای 
اهداف سازمان تالش های خوبی صورت گرفته 
است، با این حال شرکت در آمادگی کامل است تا 

تجربه متفاوتی را در تابستان ۹7 نشان دهد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
در ناحیه مارون اقدامات بسیار خوبی در دست انجام 
است و بعد از اهواز بیشترین پروژه ها در شهرستان 

های رامهرمز، ایذه و باغملک می باشد.
مالک  نهایی  موافقت  در صورت  کرد:  اضافه  وی 
زمین، در اسرع وقت بعد از تملک عملیات پست 
سرچشمه شروع می شود، پست 400 کیلو ولت 
سمنگان رامهرمز نیز مجوز آن گرفته شده و به 

زودی وارد عملیات اجرایی می شود.
در ادامه این بازدید، مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان از پروژه های در دست اجرا و پست 
الزم  دستورات  و  کرده  دیدن  مارون  ناحیه  های 

جهت آمادگی شبکه را صادر کرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد:

 عبور از تابستان 97 با تالش مضاعف

همایش یکروزه منزلت زن و تحکیم بنیان 
خانواده

 آموزش صحیح مصرف آب 
به دانش آموزان در گلستان

بهادری- اصفهان: دکتر مهرعلیزاده: بانوان 
نیمی از جامعه هستند ولی از نظر اثرگذاری 
بلند مدت و کوتاه مدت نقش بیشتر و مهمتری 
از مردان دارند چراکه در ساختن جامعه و نسل 

آینده تأثیرگذارند.
دکتر محسن مهرعلیزاده در همایش منزلت 
زن و تحکیم بنیان خانواده ضمن تبریک ایام 
والدت حضرت زهرا)س( و امام خمینی)ره(، 
اظهار داشت: امروز با مشکالتی مانند کم آبی 
مواجه هستیم که شاید می توانست در دهه های 
گذشته حل شود. محسن مهرعلیزاده با بیان 
اینکه گاهی در برنامه ریزی ها اصال توجه به 
داشته ها نمی شود، تصریح کرد: برنامه ریزی 
یعنی اینکه امکانات را ببینیم و براساس آن 

تصمیم بگیریم و تدابیر الزم را داشته باشیم.
وی افزود: آنچه امروز داریم بحران خشکسالی 
نیست بلکه کم آبی است و باید برنامه های ما 

در این خصوص و براین اساس باشد.
استاندار اصفهان افزود: با توجه به اینکه استان 
همچنین  و  صنعت  در  باالیی  های  ظرفیت 
منابع، درآمد و پول دارد می تواند مشکالت 
خود را با تدبیر درست برطرف نماید. محسن 
مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: اصفهان یکی از 
شهرهایی است که در آن تاریخ و فرهنگ وجود 
دارد و مردم زندگی با شرافتی داشته اند، پس 
باید امکان تداوم زندگی و معیشت و رفاه برای 
مردم فراهم باشد که این امر با برنامه ریزی بر 
اساس مزیت های نسبی موجود محقق می شود.

استاندار اصفهان در ادامه به جایگاه، مقام، شأن 
نظر  از  بانوان  افزود:  و  کرد  اشاره  زن  منزلت 
تعداد نیمی از جامعه هستند اما به عقیده من 

از نظر اثرگذاری بلند مدت و کوتاه مدت نقش 
در  چراکه  دارند  مردان  از  مهمتری  و  بیشتر 
ساختن جامعه و نسل آینده تأثیرگذار هستند.

در  زنان  اینکه  بیان  با  مهرعلیزاده  محسن 
دارند،  مردان  از  باالتر  نقشی  جامعه  ساختن 
افزود: در حساسترین دوران رشد کودک، ۹0 
درصد وقت تربیت فرزاندان در اختیار مادران 
موثرتر  نیمه  بانوان  دلیل  همین  به  و  است 

جامعه هستند.
مهرعلیزاده یادآور شد: بانوان با وجود آن که 
دارای احساسات لطیف تری نسبت به مردان 
دارند،  بیشتری  حوصله  و  دقت  ولی  هستند 
تمرکز هم زمان بانوان روی موضوعات مختلف 
شاهکار است و سالمت کاری بانوان در محیط 

های اداری از مردان بیشتر است.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه حساسترین 
خانواده  مدیریت  یعنی  بشر؛  مدیریت  بخش 
کرد:  اضافه  است،  بانوان  اختیار  در  جامعه  و 
این مدیریت می تواند در سایر بخش ها نیز 
را  مدیریت  قدرت  همان  زنان  و  یابد  تسری 
هم  کل  اداره  و  وزارتخانه  یک  در  می توانند 
داشته باشند که این امر نیازمند فرهنگ سازی 
است. استاندار اصفهان با تأکید بر این که زنان 
مدیر می توانند دیدگاه های تربیتی خود را در 
عمل اجرا کنند، عنوان داشت: مدیریت بانوان 
خواهد توانست تعادل منطقی بین نقش مبانی 
و نقش اجتماعی ایجاد کند ؛ البته همیشه در 
هر تغییری مخالفتی هم هست اما نباید ناامید 
شد و باید با سرعت پیش رفت تا به نتیجه 
عالی که به نفع جامعه با مدیریت زنان است 

دست پیدا کنیم.

سلیمانی- گلستان: رقیه ایوبی افزود: همه 
ساله در روزهای پایانی سال و با انجام سنت 
افت  با  منازل  نظافت  و  تکانی  خانه  نیکوی 
منابع آبی مواجه می شویم. وی افزود: با توجه 
به استفاده از آب آشامیدنی در این ایام برای 
شستشو و دیگر مصارف خانگی، لزوم رعایت 
اصول صحیح مصرف آب شرب ضروری  است. 
توانند  می  آموزان  دانش  اینکه  بیان  با  ایوبی 
بعنوان سفیران آب روش های الگوی مصرف را 
به خانواده ها منتقل نمایند، تصریح کرد: آموزش 
صحیح می تواند موجب تغییر رفتار نسل های 

آینده برای حفظ منابع ارزشمند آب شود.
اظهار  گلستان  آبفا  عمومی  روابط  سرپرست 
جامعه  مختلف  اقشار  سازی  حساس  داشت: 
نسبت به اهمیت و محدودیت های منابع آبی 

می تواند در کاهش هدررفت آب موثر باشد.
با  قالیچه  و  فرش  شوی  و  گفت: شست  وی 

استفاده از شیلنگ که بصورت مداوم باز است به 
جای بهره گیری از چند سطل آب و یا سپردن 
فرش ها به مراکز قالیشویی، استفاده از فشار آب 
شیلنگ برای نظافت حیاط و پارکینگ منازل 
به جای بهره گیری از جارو و آب پاش، شستن 
خودرو با شیلنگ به جای استفاده از سطل آب 
و دستمال از جمله مصادیق بارز هدر روی آب 
است که رعایت و انجام صحیح آنها می تواند 
آب  توزیع  شبکه  متعادل  وضعیت  حفظ  به 
شهری کمک کند. ایوبی تاکید کرد: از ماشین 
لباسشویی با ظرفیت کامل باید استفاده کرد و 
با بستن شیر آب در زمان استحمام می توان از 

هدررفت این نعمت خدادادی جلوگیری نمود.
وی در پایان از خانواده ها خواست انجام نظافت 
منزل را به آخرین روزهای پایانی سال موکول 
نکرده و در یک دوره زمانی تدریجی از آب برای 

مصارف ضروری خود استفاده کنند.

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره 96/11
اداره کل راه وشهرسازي استان یزددر نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي و آیین 

نامه اجرایي بند یاد شده )تصویرنامه 84136/ت 3356 ه – و – مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران(اجراي پروژه ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید.

تیمسار فالحي ساختمان  به آدرس صفائیه-خ  اسناد مناقصه  به دریافت  توانند نسبت  اسناد مناقصه: واجدین شرایط مي  و مهلت دریافت  2(تاریخ 
اینترنتي پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  براي  نمایند.  اقدام   1397/01/04 لغایت   1396/12/23 تاریخ  از  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  یك   شماره 

 http://iets.mporg.ir و همچنین سایت اینترنتي اداره کل www.yazdrud.ir  مراجعه نمایید.
3(تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل آنها حداکثر  تا پایان وقت اداري مورخ 1397/01/14 ضمن ارسال 
از طریق سامانه ستاد، اسناد مذکور را  به صورت دستي به دبیرخانه حراست اداره کل به نشاني: یزد-صفائیه-خ تیمسار فالحي ساختمان شماره یك 
اداره کل راه و شهرسازی تحویل نمایند. پاکات پیشنهاد قیمت در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/15ساعت 10 صبح در جلسه کمیسیون مناقصه در 
محل ساختمان شماره یك اداره کل باز و خوانده مي شود. حضور یك نفر نماینده با معرفي کتبي از طرف شرکت در جلسه افتتاح یشنهادها آزاد است.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1396/12/22 مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

اداره کل راه و شهرسازي استان یزددفترمرکزي تهران:02141934  -دفتر ثبت نام استان :03536272658

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  2343-13۹6هیئت  شماره  رای  برابر 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
منیره  خانم  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  ابادغرب  اسالم  شهرستان  ملک 
شریفی  فرزند عینعلی بشماره شناسنامه 58۹صادره از  اسالم آبادغرب در  یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت1۹7.81متر مربع پالک2641فرعی از 1 اصلی واقع 
در اسالم آبادغرب خیابان کشاورز جنب مدرسه سوده بر اصلی  شامل مبایعه نامه 
عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله15روز 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 2ماه 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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:23اسفند  ماه13۹6 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1۹فروردین ماه13۹7
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالك.شماره مجوز ارشاد377

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آ قای / خانم مرتضی حقانی زاده دارای شناسنامه شماره 8774 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹6/ن/418 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کمند علی حقانی زاده به شماره شناسنامه 28377 در 
تاریخ ۹6/11/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آ 

ن مرحوم منحصر است به :
شناسنامه  شماره  به   63/8/10 تولد  تاریخ  علی  کمند  فرزند  زاده  حقانی  1رضا 

11655 نسبت پسر متوفی 
2-مرتضی حقانی زاده فرزند کمند علی تاریخ تولد 64/11/18 به شماره شناسنامه 

8774 نسبت پسر متوفی 
شناسنامه  شماره  به   60/6/18 تولد  تاریخ  علی  کمند  فرزند  زاده  حقانی  3-عفت 

1426 نسبت دختر متوفی 
شناسنامه  شماره  به   66/2/13 تولد  تاریخ  علی  کمند  فرزند  زاده  حقانی  4-مریم 

4806 نسبت دختر متوفی 
5- ربابه باقری عارف  فرزند قدرت اله تاریخ تولد 42/12/10 به شماره شناسنامه 

122۹ نسبت همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آ گهی می نماید 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر نخست 
آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . م الف 2608 

قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف نصیر شهر 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهرداد شایان شاکر فرزند 

 خواهان آقای محمد قاسم جعفری  دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای مهرداد 
شاکر به خواسته الزام خوانده به انتقال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹60۹۹82۹2۹400۹14  شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹7/02/18 ساعت 0۹:30 تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  دادگاه طبق موضوع ماده 73 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م/الف 2331
منشی دادگاه بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- اسماعیل حاجی وند 

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

سند ثبتی
برابر رای شماره 2364-13۹6هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
شهرستان اسالم ابادغرب تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم فاطمه سهرابی  
باب  یک  در   آبادغرب  اسالم  از  1615صادره  شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند 
ساختمان مسکونی به مساحت 143.13متر مربع پالک2661فرعی از 1 اصلی واقع 
آبادغرب روبروی شهرداری خیابان شهید روز گرد کوچه 8متری فرعی  در اسالم 
شهید کریم احمدی کوچه 6متری اول شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی 
به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله15روز 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 2ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:23اسفند ماه13۹6

تاریخ انتشار نوبت دوم:16 فروردین ماه 13۹7
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالك.شماره مجوز ارشاد380

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

آقای حسین محمدزاده فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
به  از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف  از پالک 128 فرعی 
کانی خال خاص که از آقای محمدصالح سلیمی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹5-2۹ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای  شماره 13۹660316007001311  مورخ  
10/1۹/ 13۹6حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 144/10 متر 
مربع به نام آقای حسین محمدزاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان وراث محمدعبدالهی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی 
می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین محمدزادهصادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول8/  12 /  13۹6  تاریخ انتشار دوم  23/  12/  13۹6

متن آگهی 
بازپرسی  نهم  شعبه   ۹60۹۹8661۹100567 بشماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای واحد چهری فرزند هاشم علی 
به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب میباشد به واسطعه معلوم نبودن محل اقامت و 
به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین 

شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور . 

آگهی حصروراثت

بشناسنامه80وکدملی1۹11062311صادره  پدرابراهیم  پهلوانپورنام  زهره  بانو 
ازرامهرمز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که 
پدرم مرحوم ابراهیم پهلوان پور بشناسنامه5830وکدملی1۹1005۹4۹8صادره از 
رامهرمزدر تاریخ۹6/12/۹در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-
بشنا ابراهیم  پورفرزند  پهلوان  2-صغری  باالمتولد1342    مشخصات  با  متقاضی 

ابراهیم  فرزند  پور  پهلوان  سنامه4وکدملی1۹11510118متولد1343   3-آناهیتا 
متوفی(4-اسماعیل  بشناسنامه273وکدملی1۹11102052متولد1354)دختران 
1000وکدملی1۹10201510متولد13445- بشناسنامه  ابراهیم  فرزند  پهوانپور 
بشناسنامه5وکدملی1۹11527355متولد135 ابراهیم  فرزند  پور  پهلوان  فریدون 
بشناسنامه40وکدملی1۹10۹۹3 اکبر  فرزند  محمدی  متوفی(6-رباب  0)پسران 

قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  باشند  متوفی(می  1۹0متولد1321)همسر 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  به جز سری و رسمی که  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)12/758(
رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه:۹6101122۹0304354

شماره پرونده:۹60۹۹822۹0300887
شماره بایگانی شعبه:۹608۹5

تاریخ تنظیم:13۹6/12/13
تجدید نظر خواه : مریم یحیائی

تجدید نظر خوانده : فریدون محبی فرزند یحیی
شماره  دادنامه  به  نسبت  خواهی  نظر  تجدید   : خواسته  نظر  تجدید 
 ۹608۹5 کالسه  پرونده  موضوع   ۹6/11/05 مورخ   ۹60۹۹722۹0303343
شماره  دادنامه  به  نسبت  یحیائی  مریم  خانوم  خواهی  نظر  تجدید  به  نظر  ح 
از  خوانده  نظر  تجدید   ۹608۹5 کالس  پرونده  موضوع   ۹60۹۹722۹0303343
تاریخ انتشار آگهی روزنامه مکلف است در دادگاه حاضر گردد وضمن دریافت نسخه 
غیر  در  نماید  لوایح  تبادل  مربوط  ضمائم  و  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  ثانی 
اینصورت ظرف 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال 

خواهد شد.م الف 2605
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی  حقوقی  رباط کریم- بدیهی

 نوبت اول
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آزمون مدارس سمپاد در سال 
تحصیلی جاری برگزار نمی شود

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مصوبه حذف 
آزمون در خصوص مدارس سمپاد، وجود دارد، گفت: 

این مصوبه کماکان پایدار است.
به گزارش گروه آموزش و پرورش پیام زمان  به نقل 
از خانه ملت سید محمد بطحایی وزیر آموزش و 
پرورش در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطالب 
بیان شده در شورای عالی انقالب فرهنگی آیا ممکن 
است آزمون ورودی مدارس سمپاد امسال برگزار 
شود، اظهار داشت: درباره مدارس سمپاد، مصوبه 
آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون وجود 
دارد و در حال حاضر این مصوبه کماکان پایدار است.

شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه اخیر خود در 
موضوع حذف مدارس سمپاد ورود کرده است و این 
ورود باعث سردرگمی و ابهام در خصوص برگزاری یا 

عدم برگزاری آزمون این مدارس شده بود.

 »خشونت« اولین
 آسیب اجتماعی در مدارس

و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
پرورش با بیان اینکه طبق اطالعات احصاء شده، 
خشونت و بحث نزاع های بین فردی، فرد با گروه 
و گروه با گروه اولین آسیب اجتماعی مدارس است 
گفت: مسائل و آسیب های اجتماعی چندمتغیره و 
بسیار پیچیده است و باید همه دستگاه ها برای رفع 

آن وارد صحنه شوند.
مهرزاد حمیدی ، به برنامه ریزی برای شادسازی و 
ایجاد نشاط در مدارس اشاره و اظهار کرد: در راستای 
شادسازی مدرسه طرح هایی چون المپیادهای درون 
مدرسه ای، حیاط پویا و کانون های ورزشی را اجرا 
مهارت های  می کنیم  تالش  افزود:  وی  می کنیم. 
اجتماعی گسترش یافته و خصوصیاتی چون تاب 
آوری ، وفاق و سازگاری در حوزه ورزش، کار تیمی و 
گروهی و ... توسعه یابد و فرزندان ما اینقدر شکننده 
نباشند. معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به نتایج یک پیمایش ملی گفت: 
در پیمایش های ملی از افراد پرسیده شده چرا به 
سراغ اعتیاد می روند؟ آنها در پاسخ می گویند اول 
لذت جویی، سپس شکنندگی ها  و وازدگی ها، عدم 
اعتماد به نفس و کنجکاوی عامل سوق یافتن به 
سمت اعتیاد است. باید ریشه این کنجکاوی را با 
اطالع رسانی بسوزانیم. ما این هدف را نشانه رفته ایم 
و به دنبال شادسازی مدارس هستیم تا دانش آموزان 
از حضور در مدرسه لذت ببرند. حمیدی افزود: اگر 
بچه ها شاد باشند، کمتر فریب شبکه های اجتماعی 
و ماهواره ای را می خورند، متاسفانه برخی نیز تصور 
می کنند اگر داروها و قرص هایی مصرف کنند تا 
بیشتر بیدار بمانند و شب امتحان درس بخوانند 
موفق تر خواهند بود.  وی عنوان کرد:امروز مطلع 
هستیم که کدام آسیب در کدام مدرسه پررنگ تر 
است؛ ما مدارس پرخطر را می شناسیم زیرا اطالعات 
38 هزار مدرسه وارد سامانه مربوطه شده که بسیار 

ارزشمند است.

خبر

پیام هاي آموزشي پلیس ویژه ي نوروز

راهکار پلیس برای جلوگیری از سرقت 
 پلیس تهران برای جلوگیری از سرقت داخل خودرو  راهکارها ی آسان و 

پر کاربرد را اعالم کرد.
به گزارش پیام زمان ، پلیس تهران) آموزش همگانی معاونت اجتماعی 
فاتب( با صدور هشدارهایی، راهکارهای برای  مقابله با سرقت را ارائه کرد.   
در حوزه ي پیشگیري از سرقت خودرو و وسایل داخلي آن:اتومبیل خود 
را در محیط هاي خلوت و تاریک و یا در یک نقطه -مدت طوالني پارک 

نکنید. 
* قبل از ترک خودرو دقت کنید شیشه هاي آن پایین و یا درهاي آن 

باز نباشد.
* قفل نمودن درها و استفاده از تجهیزات ایمني و بازدارنده حتي در داخل 

پارکینگ منزل نیز ضروري است.
* وجود اشیاء لوکس و اسناد و مدارک در داخل خودرو مي تواند سارقان را 

به سرقت خودروي شما تحریک نماید. 
* اعتماد بي جاي افراد در واگذاري سوئیچ به افراد ناشناس براي امتحان 
کردن، تشخیص نقص فني و نظایر این ها یکي از عوامل سرقت اتومبیل 

است.
* هرگز از افراد ناشناس خوراکي و آشامیدني قبول نکنید. چرا که افراد 
سارق بعضاً از روش مسموم نمودن قرباني با مواد بیهوش کننده استفاده 

مي کنند. 
براي عمل  از پوشش هاي خانوادگي  مقابل سارقان حرفه اي که  * در 

تبهکارانه ي خود استفاده مي کنند، هوشیار باشید. 
* طمع رانندگان براي دریافت کرایه ي بیشتر و قبول پیشنهاد براي تردد 
در مسیرهاي خلوت و دور افتاده، از عوامل سرقت به عنف خودرو به ویژه 

در ایام نوروز مي باشد.  
* هیچ گاه به اعتبار این که کودکي در خودرو نشسته، اتومبیل روشن را 

ترک نکنید.
* قبل از خرید خودرو نسبت به انجام استعالم هاي الزم از کارشناسان 

اقدام نمایید.
* در اولین فرصت نسبت به ثبت شماره ي  امواِل لوازم داخل خودرو اقدام 

نمایید.
* هنگام باز و بسته کردن درِ پارکینگ نسبت به خاموش نمودن موتور، 

برداشتن سوئیچ و قفل نمودن درهاي خودرو اقدام نمایید.
* سعي کنید کلید درها و سوئیچ استارت با هم متفاوت باشند.

* از در اختیار قراردادن سوئیچ به آشنایان و تعمیرکاران فاقد صالحیت 
خودداري نمایید.

* نسبت به صحنه سازي ها و ایجاد نزاع هاي ساختگي که با هدف سرقت 
خودروي افراد صورت مي گیرد، هوشیار باشید.                                                                                   
توصیه هاي انتظامي در حوزه ي پیشگیري از سرقت وسایل منزل: همه ي 

درها و پنجره هاي خانه اعم از درِ تراس و پشت بام را قفل نمایید.
* همسایه ها و بستگان مورد اعتماد را در جریان مسافرت خود قرار داده و 

از آن ها تقاضا کنید تا به خانه ي شما سرکشي کنند.
* از المپ هاي مجهز به تایمر استفاده کنید تا نشانه اي دال بر خالي بودن 

منزل وجود نداشته باشد.
* به هیچ عنوان کلید منزل خود را در اختیار افراد ناشناس و غیرمطمئن 

قرار ندهید.
* افراد ناشناس و غیرمطمئن را در جریان مسافرت خود قرار ندهید.

* پول نقد زیاد و اشیاي قیمتي مثل جواهرات را در منزل باقي نگذارید.
* به حضور کودکان، افراد سالمند و بیماران براي مراقبت از منزل بسنده 
نکنید، زیرا ممکن است آن ها به دلیل ضعف در برابر دفاع از خود در معرض 

آسیب قرار بگیرند.
* اسناد و مدارک، اشیاء قیمتي و جواهرات خود را در گاوصندوق مطمئني 

نگهداري کنید.
* نسبت به ثبت شماره ي سریال اموال ارزشمند خود اقدام نموده و آن را 

در محل هاي مطمئن و قابل دسترس قرار دهید.  

نکته

اینجا نفس کشیدن به قیمت جان دادن تمام می 
شود!هر دم و بازدم تاوانی دارد؛ تاوان آن هم به 
قیمت کوتاه شدن عمرمان است.آلودگی هوا چند 
سالی است که مهمان ناخوانده کالنشهرها علی 
الخصوص پایتخت شده است. آلودگی هوایی که 
به مانند بسیاری از معضالت شهری، در میانه 
منازعات سیاسی و جناحی گم شده و اهرمی 
برای زیر سوال بردن مدیریت طیف مقابل است.

، عضو کمیته علمی ششمین  صادق حسنوند 
صدا  و  هوا  آلودگی  مدیریت  ملی  همایش 
بین  ارتباط  انجام شده درباره  درباره تحقیقات 
علوم  دانشگاه  در  هوا  آلودگی  و  اپیدمولوژی 
پزشکی تهران گفت: »بر اساس مطالعات صورت 
گرفته 10درصد از مرگ و میرهای موجود در 
ایران بر اثر آلودگی هوا اتفاق می افتد و با توجه به 
اینکه آلودگی هوا به عنوان چهارمین عامل مرگ 

و میر در جهان شناخته می شود.« 
تر هم عباس شاهسونی سرپرست  مدتی قبل 
گروه »سالمت هوا« مرکز محیط و کار وزارت 
گزارش  آخرین  »طبق  کردند:  عنوان  بهداشت 
پنجمین  آلودگی هوا  بهداشت جهانی  سازمان 
عامل مرگ انسان شناخته شده است.همچنین 
شاهسونی با بیان اینکه ساالنه در ایران 370 هزار 
نفر می میرند، در این موردعنوان کردند: از میان 
370 مرگ و میر در سال ۹4، 12 هزار و 8۹7 
نفر بر اثر ذرات معلق هوا فوت شدند. این آمار در 

برخی از شهرها مانند اهواز 6 برابر است.«
اینها فقط گوشه ای از اخبار منتشر شده از آثار 
آلودگی هوای تهران و کالنشهرهاست و تنها راه 
حل ارائه شده در چند سال اخیردر مقابل این 
معضل بحرانی تعطیلی مدارس و طرح ترافیک 
بوده و هست. چرا در تهران و دیگر کالنشهرها را 
نفس کشیدن سخت شده است؟! ساختمان های 
سر به فلک کشیده و برج های آسمان خراش، 
ازدحام  یا  و  یورو   4 یا   3 گازوئیل2،  و  بنزین 

جمعیت و... مشکل کجاست؟

سالهاست که می گویند برج های سر به فلک 
کشیده مانع ورود ابرها به داخل شهر میشوند، 
سالهاست که می شنویم بنزین و گازوئیل آلوده 
متهم ردیف اول آلودکی هوا شناخته شده اند و 
سالهاست که دم از جابجایی پایتخت می زنند 
اما سالهاست که نفسمان بند آمده و چشمانمان 
از شدت سوزش جایی را نمی بینند و سالهاست 
معلق  هوا  و...در  سرب  و  گوگرد  آالینده  ذرات 
هستند ما چشم به رحمت الهی دوخته تا شاید 

شهر تمیز بشود.
بنزین با گوگرد باال متهم ردیف اول

شاید برج های آسمان خراش که همواره دلیلی 
برای آلودگی هوا ی پایتخت باشد ، اما با آلودگی 
هوای اهواز و اراک و دیگر شهرها دلیلی بر رد 
این ادعا می شود؛  مدتی است بنزین آلوده عالوه 
بر تهام آلودگیهایش عنوان بنزین دوره دهم و 
یازدهم را به خود اختصاص داده وبرچسب بنزین 

سیاسی را از آن خود کرده است.
قیمت  افزایش  زمزمه  که  است  ماهی  چند 
 4 یورو  در  عوض  در  اما  شنویم  می  را  بنزین 
کل  دادستان  معاون  ؛  داریم  شک  آن  بودن 

علت  ترین  مهم  محمدجوادحشمتی  کشور 
آلودگی هوا را بنزین و گازوئیل عنوان کرده و 
در  مربوطه  کارشناسان  نظریه  گفت:»براساس 
حوزه های استاندارد و محیط زیست  نزدیک 
به 80 درصد آلودگی هوای تهران و کالنشهرها 
به دلیل استفاده از بنزین و گازوئیل آلوده و گاز 

مایع است .« 
همچنین در اواخر مهر ماه جاری بود که وحید 
حسینی مدیر عامل شرکت کنترل هوای تهران 
در مورد آنالیز سوخت بنزین گفت :»در پروژه 
 10 تعداد   ۹6 تابستان  بنزین  سوخت  آنالیز 
برداری مستقیم  با نمونه  بنزین  نمونه سوخت 
های  از 5جایگاه  بنزین سوپر  و  یورو 4  بنزین 
سوخت رسانی تهران به آزمایشگاه های معتبر 
ارسال شد؛نتایج دریافتی نشان می دهد سوخت 
بنزین عرضه شده در این جایگاه ها عدد اکتان 
پایینی دارد اما گوگرد بنزین های یورو 4 بیشتر 
است.«  سوپر  های  بنزین  گوگرد  محتوای  از 
بودن  باال  اینکه  از  بعد  روز  هرچند حدود 10 
استاندارد  ملی  سازمان  توسط  گوگرد  میزان 
تکذیب شد، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی 

بیان  با  ایران در یک نشست خبری  استاندارد 
این که میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین 
عدد 50 است، گفت: »طبق آخرین نمونه گیری 
این سازمان، وزارت نفت  صورت گرفته توسط 
و دادستانی این عدد در بنزین تهران 58 و در 

میانگین کالن شهرها 48 بوده است.«
برای  نفت   وزیر  قبل  روز  میان چند  این  در   
تشریح نقش میزان مصرف در آلودگی هوا طنز 
تلخی به کار برده بود، »حتی اگر میلیون ها لیتر 
آب را هم روزانه بسوزانیم، هوا آلوده می شود. با 
سوزاندن بیش از 80 میلیون لیتر بنزین در کشور 
با هر کیفیتی و در باک هر نوع خودرویی، هوا را 

آلوده خواهد کرد.«
باید بگوییم که هوای تمیز و محیط  پایان  در 
اولیه بشر است چه در  زیست سالم، از حقوق 
داخل ایران و چه در سطح حقوق بین المللی 
در  زندگی  شدن  ماشینی  و  تکنولوژی  ،رشد 
به  رشد  این  دارد.  وجود  جهان  جایی  همه 
همراه خود مطمئنا آلودگی هایی را به  دارد؛ 
ا ین رشد؛ رشد  با  ببینیم دیگران چگونه   اما 
کردند. مسئولیت آلودگی هوا را تنها یک نهاد، 
ارگان و سازمان  بر عهده ندارد؛ از وزارت نفت 
و شهرداری گرفته تا نیروی انتظامی و... مسئول 
ایجاد هوای پاک برای تمام شهروندان هستند که 

در این مرز و بوم زندگی می کنند .
اظهارنظر  میان  در  ایران،  کالنشهرهای  هوای 
مسئوالن و راهکارهای تکراری، تنها یک نتیجه 
بیشتر ندارد، از بین رفتن سالمت و کوتاه شدن 
عمر مردم؛ مردمی که دیگر برای رفع این معضل 
آسمان  بر  باید چشم  معضالت،  دیگر  کنار  در 
بدوزند و دست به دعا بلند کنند تا شاید باران 
رحمت الهی دمی چند آنها را از شر بی مدیریتی 
و ناکارآمدی نهادهای مسئول نجات دهد و برای 
مدتی کوتاهی هم که شده بتوانند هوای سالم 
با اقدامات  تنفس کنند. هوایی که قرار نیست 
مسئولین اتفاقی جز آلوده تر شدن برایش بیوفتد.

چشم بر آسمان، یا مدیریت شهری ناکارآمد؟!
*  محبوبه اشرفي پیمان

ابتکار : مسائل اجتماعی تنها مختص زنان نیست 
با  رئیس جمهور  و خانواده  زنان  امور  معاون 
بیان اینکه بسیاری از موضوعات را نمی توان 
فقط مختص یک جنس و زنان دانست، گفت: 
برای مردان هم  از مسائل اجتماعی  بسیاری 
فواید  سنتها  و  گسترده  خانواده  دارد.  وجود 
زیادی دارند اما اگر خانواده نتواند به نیازهای 
کارکرد  دهد  پاسخ  آنها  مطالبات  و  جوانان 

خود را از دست می دهد.
فیلم  تماشای  با  همزمان  ابتکار  معصومه 
دست  از  جمعی  کنار  در  اسرافیل  سینمایی 
خبرنگاران  جمع  در  فیلم،  این  اندرکاران 
گفت: یکی از موثرترین هنرها در عصر حاضر 
سینما است و سینما می تواند ابعاد مختلف 
به  خوبی  به  را  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل 

در  را  تاثیرگذاری  پیامهای  و  بکشد  تصویر 
موضوعات مرتبط با فرهنگ و سبک زندگی 
به نظر می رسد  ادامه داد:  منتقل کند. وی 
فیلم سینمایی اسرافیل هم در حوزه مسائل 
اجتماعی و فرهنگی و همچنین وضعیت زنان 
و چالشهای متوجه آنان در نظر گرفته است. 
زنان فیلم هر کدام دغدغه های خودشان را 
دارند و از مشکالت عاطفی و خانوادگی گرفته 
تا محدودیت های تصمیم گیری در موضوعات 
فردی و شخصی را به خوبی در فیلم به تصویر 

کشیده بود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با 
بیان اینکه بسیاری از موضوعات را نمی توان 
فقط مختص یک جنس و زنان دانست و برای 

تصریح  دارد،  وجود  مسائل  این  هم  مردان 
زیادی  فواید  و سنتها  خانواده گسترده  کرد: 
دارند اما اگر خانواده نتواند به نیازهای جوانان 
و مطالبات آنها پاسخ دهد کارکرد خود را از 
دست می دهد. همچنین در این فیلم تضاد 

نسلها به خوبی نمایش داده شده بود.
این فیلم به موضوع  اینکه  بر  با تاکید  ابتکار 
نا  و  اشتغال  نبود  اثر  در  جوانان  مهاجرت 
پرداخته  اصلی  داستان  کنار  در  نیز  امیدی 
است، اظهار کرد: همانطور که در فیلم شاهد 
هستیم، مهاجرت هم سختی های خودش را 
با  از مهاجرت ممکن است  افراد پس  دارد و 
مسائل  تنهایی،  چون  بسیاری  چالش های 
عاطفی و مالی مواجه می شوند که این جنبه 

از مهاجرت هم در فیلم سینمایی اسرافیل با 
ظرافت به مخاطب منتقل شده بود.

و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
در  اشتغال  الگوی  گفت:  ادامه  در  خانواده 
الگوهای سنتی  با  دنیا تغییر کرده و ما نیز 
نمی توانیم به جنگ بیکاری برویم. جوانان 
نوین  فناوری  با  مرتبط  های  عرصه  در 
کارآفرینی  های  زمینه  و  کنند  ورود  باید 
ها  عرصه  این  در  جدید  بنگاههای  تولید  و 
بسیار زیاد است. همچنین در حوزه تجارت 
استفاده  و  الکترونیک  بازیهای  الکترونیک، 
انقالب  از  حاصل  جدید  دنیای  هنر،  از 
اختیار  در  را  زیادی  امکانات  تکنولوژیک 

جوانان قرار داده است.

مفقودی
خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
M13 /  5670086:مدل:13۹5به  شماره موتور SE 131:سواریسیستم:سایپا–تیپ 

و شماره شاسی : NAS411100G12677۹7 به نام هادی اعظمی مفقود گردید 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمانشاه

آگهی مفقودی
کارت هوشمند اینجانب رضا پورحسین فرزند ابراهیم به شماره ملی 57۹۹۹71116 

و شماره کارت 2458107 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی حصروراثت
بشناسنامه1743۹83131صادره  پدرکاظم  منفردنام  هاشمی  بانونوال 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
شادگان  18۹0322741صادره  نژادبشناسنامه  سکینی  مهدی  مرحوم  همسرم 
از1-متقاضی  عبارتند  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  درتاریخ۹6/8/23دراهوازاقامتگاه 
بامشخصات فوق الذکر)همسرمتوفی(2-فرحه سکینی نژادبشناسنامه18۹۹185704 
شادگان)مادرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  تاهرکس  نماید  می  آگهی 
به  نامه  داردواال گواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک 
است.شماره  اعتبارساقط  درجه  از  ابرازشود  تاریخ  ازاین  بعد  که  ورسمی  جز سری 

م الف)۹/130۹(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

دادنامه
کالسه پرونده: ۹4/۹1/ش۹         شماره دادنامه: ۹4/12/12-567 

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر – روبور ی بیمارستان مهر 
جنب  کرمانی  شهر  خلیل  آدرس:  به  عیسی  فرزند  رباطی  کرمانی  سعبد  خواهان: 

مسجد ابوالفضل منزل پدری 
خوانده: احمد اسماعیلی فرزند محمد حسین مجهول المکان

خواسته: مطالبه خسارت
احمد  طرفیت  به  رباطی  کرمانی  سعید  دعوی  خصوص  در  شورا-  قاضی  رای 
اسماعیلی به خواسته مطالبه خسارت با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان عبارت 
است نظریه کارشناسی و یک فقره فاکتور بوده و خوانده با وصف ابالغ  قانونی و 
نیاورده  ارسال نکرده و دفاعی بعمل بعمل  نیافته و الیحه ای  انتظار کافی حضور 
است در نتیجه مستند دعوی مصون از هرگونه تعرض و تکذیب واقع شده است و 
وجود مستند دعوا در ید خواهان داللت بر مدیونیت خوانده و استقراردین بر ذمه 
وی دارد و دلیلی در باب ابراء یا اسقاط دین ارائه نشده است فلذا دعوا محمول بر 
صحت تشخیص و مستندا به مواد 1۹8و515و51۹و522 قانون آیین دادرسی در 
امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال اصل 
بابت خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و احتساب خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹4/2/15 لغایت یوم الوصول که بر اساس 
نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی نزد این مرجع و پس از ان ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر خواهی 

نزد محاکم حقوقی شهرستان بهشهر است.
م الف:96/20/6422 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت اجرای قرار تحریر ترکه

به موجب درخواست محمود دیلمی به طرفیت1-حمود2-حمید3-مهینه 4-حمیده 
پرونده  در  علی  فرزند  عبدالمحمد  مرحوم  ترکه  تحریر  قرار  دیلمی  شهرت همگی 
ووقت  رامهرمز صادر  اختالف شهرستان  یک شورای حل  کالسه 8۹0/1/۹6شعبه 
یا  ورثه  از  لذا  گردیده  مورخ۹7/1/27تعیین  دوشنبه  ساعت۹:30روز  قرار  اجرای 
نماینده قانونی آنها،بستانکاران ومدیونین به متوفی و کسانی دیگر که حقی بر ترکه 
متوفی دارند دعوت می شود در موعد مقرردر محل این شورا واقع در شهرستان 
رامهرمز-خیابان ولی عصر-نرسیده به بیمارستان امام-جنب رستوران فانوس شب 
مجتمع شورای حل اختالف رامهرمز حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای 

قرارنخواهد بود.شماره م الف:)12/75۹(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

دادنامه
پرونده کالسه ۹60۹۹88710300100 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

سنندج تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹78710300687 
خواهان: آقای عبدالناصر نصری زر فرزند عباس با وکالت آقای ناصر ساعدی فرزند 
خیابان   – سنندج   – سنندج  شهرستان   – کردستان  استان  نشانی  به  ابراهیم 

پاسداران، پاساژ مروارید- طبقه دوم- انتهای سالن – واحد 13 
خواندگان: 1- آقای عبداله صادق وزیری 2- آقای شهال بابان 3- آقای محب اهلل 
بابان 4-آقایاننعمت اهلل صادق وزیری 5- آقای بهاء الدین صادق وزیری 6- آقای 
عبداهلل بابان 7- آقای قمر الملوک صادق وزیری 8- آقای عادله صادق وزیری ۹- 
آقای احمد صادق وزیری 10- آقای منصوره بابان 11- آقای محمد صادق وزیری 
آقای  وزیری14-  صادق  سعادت  آقای   -13 وزیری  صادق  لقا  حوری  آقای   -12

ابوالقاسم صادق وزیری همگی به نشانی مجهول المکان – 
کردستان-  استان  نشانی  به  امین  محمد  فرزند  زر  نصرتی  عباس  آقای   -15
شهرستان سنندج – سنندج – خیابان امام- پشت استانداری پالک 115 کدپستی 

6614768434
16- آقای رحمان نصری زر فرزند محمد امین به نشانی استان کردستان- شهرستان 
 115 پالک  استانداری  پشت   – امام  خیابان   – امام  خیابان  سنندج-  سنندج- 

کدپستی 6614768434
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عبدالناصر نصری زر فرزند عباس 
به دادنامه شماره  با خواسته تجدیدنظر خواهی نسبت  ناصر ساعدی  آقای  با وکالت 
۹60۹۹78710300362-۹6/5/12 صادره از شعبه جاری با توجه به تقدیم دادخواست 
خارج از مهلت مقرر قانونی لذا دادگاه به استناد به تبصره 2 ماده 33۹ قانون آئین دادرسی 
قرار رد دادخواست را صادره و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد.
م الف:4257 دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سنندج

آگهی ابالغ
محکوم له: بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد مهدی بازاری با وکالت آقای مهدی 

پهلوان نژاد 
محکوم علیه: 1- امیر غفوری فرزند علیجان و 2- محمد خانعلی زاده فرزند شجاع 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقایان 1- امیر غفوری فرزند علیجان و 
2- محمد خانعلی زاده فرزند شجاع که مجهول المکان می باشند طبق اجرائیه صادره از 
سوی شعبه اول دادگاه حقوقی بابل در پرونده کالسه ۹60431 به موجب دادنامه شماره 
۹60۹۹71110100۹56 مورخ 13۹6/10/02 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بابل 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2۹0000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
16410000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
مبلغ مذکور از تاریخ ۹5/05/02 لغایت زمان اجرای حکم در مرحله بدوی در حق محکوم 
له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، ارجای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گرددد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به اجرای مدلول و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل  
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تشریح فعالیت های منطقه شش عملیات انتقال گاز
این  فعالیت های  در خصوص  گاز  انتقال  عملیات  منطقه شش  مدیر 
مسئول  نهادی  هر  گفت:  اش  اجتماعی  مسئولیت های  قبال  در  نهاد 
اجرای وظایفی مربوط به خود است و بنده توان خود را روی وظایف و 

مسئولیت های اجرایی خود گذاشته ام.
 به گزارش زمان به نقل از ایسنا،  کرم گودرزی در نشستی خبری اظهار 
کرد: در پایان بهمن ماه سال ۹5 بالغ بر 11 و 6 دهم میلیارد مترمکعب 
انتقال گاز از منطقه 6 صورت گرفته که این رقم تا پایان بهمن ماه 
سال جاری به 14.1 میلیارد متر معکب رسیده است. وی با بیان اینکه 
منطقه شش عملیات گاز وسیع ترین منطقه عملیات گاز کشور است، 
افزود: این میزان انتقال گاز با کمک سه هزار و 400 کیلومتر خط لوله 
انجام شده است. مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز با اشاره به اینکه 
انتقال پاک، ایمن و بهره ور از اولویت های مهم منطقه شش عملیات گاز 
است، تصریح کرد: از ابتدای امسال بالغ بر 7 کیلومتر خط لوله معیوب 

تعویض شده است.
گودرزی با بیان اینکه مصرف کننده های صنعتی ما شامل چهار استان 
هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بخشی از استان یزد است، 
بسیار  های  اقدام  صنعتی  بخش  در  هرمزگان  استان  در  کرد:  عنوان 
خوبی برای انتقال گاز به پاالیشگاه میعانات گازی خلیج فارس به عنوان 
یکی از پاالیشگاه های ملی کشور صورت گرفته است. وی با اشاره به 
اینکه کارخانه صبا فوالد، نیروگاه ایسین و شهرک صنعتی بندرعباس 
از بخش های مصرف کننده صنعتی در استان هرمزگان است، خاطرنشان 
کرد: نیروگاه توانیر و مجموعه صنایع غرب بندرعباس نیز از دی ماه سال 
۹5 از نعمت گاز برخوردار هستند. مدیر منطقه شش عملیات انتقال 
گاز با بیان اینکه نیروگاه سمنگان سیرجان به عنوان یکی از مصرف 
کننده های عمده گاز منطقه شش است، افزود: نیروگاه شهید کاظمی 
گل گهر سیرجان در استان کرمان نیز از دیگر مصرف کننده های مهم 
منطقه 6 عملیات انتقال گاز است. گودرزی با اشاره به اینکه نیروگاه 
سیکل ترکیبی ایرانشهر و نیروگاه زاهدان در مدار مصرف گاز منطقه 6 
قرار گرفته اند و نیروگاه زاهدان روزانه 2.5 میلیون مترمکعب گاز مصرف 
می کند، بیان کرد: برای تامین گاز صنایع جنوب و جنوب شرق کشور از 

خط 7 از عسلویه به ایرانشهر تامین می شود.
در سال  مقاومتی  اقتصاد  و  راستای خودکفایی  در  اینکه  بیان  با  وی 
جاری یک دستگاه توربین گازی با اعتبار 150 میلیون تومان خریداری 
و همچنین سیستم آتش نشانی با توان داخلی طراحی شد، اظهار کرد: 
شرکت ملی گاز ایران همپای سایر دستگاه ها در این طرح مهم همکاری 
خواهد کرد اما باید زیرساخت های الزم برای انتقال انرژی به این منطقه 
فراهم شود و در این چشم انداز توسعه ای از خط 7 انتقال گاز استفاده 
خواهد شد. مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز  با اشاره به اینکه کمتر 
از  انتقال گاز در حوزه مصارف خانگی و بیش  از حجم  از 15 درصد 
85 درصد آن در بخش صنعت و پاالیشگاه ها مصرف می شود، افزود: 
تاسیسات  تقویت فشار گاز آب شیرین،  تاسیسات  از سه  برخورداری 
از  سیرجان  گاز  فشار  تقویت  تاسیسات  نی،  تنگ  گاز  فشار  تقویت 
مهم ترین ظرفیت های منطقه شش عملیات انتقال گاز است. گودرزی 
جنوب  بلوچستان،  و  سیستان  هرمزگان،  استان  در  کرد:  خاطرنشان 
استان کرمان چشم اندازه توسعه ای طراحی شده که تاسیس پنج مرکز 
بهره برداری، تاسیس تقویت فشار گاز و افزایش خطوط لوله با 11 هزار 
کیلومتر مربع از مهم ترین برنامه های توسعه ای این منطقه در سال ۹7 
خواهد بود. وی با بیان اینکه صنایع استان هرمزگان تشنه   گاز هستند 
و ما باید این انرژی پاک را در اختیارشان قرار دهیم، تصریح کرد: حفظ 
حریم لوله را بسیار مد نظر قرار داده ایم و امنیت، سالمت و آرامش مردم 

برای مان بسیار حیاتی است.

خبر

قیمت نفت اوپک افزایش یافت
سه  روز  که  اوپک  دبیرخانه  محاسبات  براساس 
این سازمان روز  شنبه منتشر شد، قیمت نفت 
به جمعه  نسبت  افزایش  با یک درصد  دوشنبه 
بشکه  هر  در  سنت   53 و  دالر   62 به  گذشته 
رسید. بر اساس این گزارش، بنا به اعالم سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت نفت 
این سازمان جمعه گذشته 61 دالر و ۹5 سنت 

در هر بشکه بود.
نگرانی  افزایش  به دلیل  این در حالی است که 
آمریکا،  نفت  تولید  افزایش  از  گذاران  سرمایه 
قیمت نفت های پایه اروپا و آمریکا روز دوشنبه 
یک درصد کاهش یافت. احتمال فروش نفت از 

نظر سرمایه گذاران کمتر شده است.
با  دوشنبه  روز  دریای شمال  برنت  نفت  قیمت 
به  به جمعه گذشته  نسبت  0.8 درصد کاهش 
64 دالر و ۹5 سنت و بهای نفت وست تگزاس 
به 61  با 1.1 درصد کاهش  آمریکا  اینترمدیت 

دالر و 36 سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت برنت دریای شمال در ساعت 0۹:42 
صبح دیروز به وقت گرینویچ به 65 دالر و 13 
روز  به  نسبت  که  رسید  بشکه  هر  در  سنت 
بشکه  هر  دارد.  افزایش  درصد   0.3 دوشنبه 
نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 0.4 درصد 
افزایش نسبت به دیروز به بهای 61 دالر و 53 
آنگوال،  الجزایر،  کشور   14 شد.  معامله  سنت 
اکوادور، گینه استوایی، گابن، ایران،عراق، کویت، 
متحده  امارات  عربستان،  قطر،  نیجریه،  لیبی، 

عربی و ونزوئال عضو اوپک هستند..

کوتاه از انرژی

با  نفتی  مذاکرات  پیشرفت  روند  نفت،  وزیر 
آذربایجان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم 
رئیس  سفر  در  آذربایجان  و  ایران  مذاکرات 
جمهوری به این کشور در نخستین روزهای سال 

آینده، به توافقی مشترک منتهی شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، 
وزیر نفت دیروز در دیدار با شاهین مصطفی یف، 
وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان، با بیان این که 
روابط ایران و آذربایجان در تمام زمینه ها به خوبی 
پیش می رود، افزود: رئیسان جمهوری دو کشور 
سهم بسزایی در این روابط دارند.وی با بیان این که 
شرکت ملی نفت ایران روابط خوبی با شرکت ملی 
نفت آذربایجان )سوکار( دارد و امیدواریم بتوانیم 
این روابط را بازهم در بخش نفت و گاز توسعه 
دهیم، تصریح کرد: همکاری با ›سوکار‹ بر اساس 

روابط متعارف بین المللی در دستور کار است.
وزیر نفت ادامه داد: امیدواریم بتوانیم برای سفر 
رئیس جمهوری کشورمان به آذربایجان که در 
نخستین روزهای سال ۹7 انجام می شود، زمینه 
جهش را در روابط 2 کشور به خصوص در بخش 
وزیر  مصطفی یف،  شاهین  کنیم.  فراهم  انرژی 
اقتصاد و صنایع آذربایجان نیز در این دیدار گفت: 
روابط ایران و آذربایجان با اراده روسای جمهوری 

2 کشور در حال گسترش است.
وی گفت: رئیس جمهوری آذربایجان برای روابط 
با ایران اهمیت خاصی قائل و خواهان گسترش آن 
است.بر اساس این گزارش، شرکت در کمیسیون 
اقتصادی ایران و آذربایجان که با حضور مسعود 
کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برگزار 
می شود، از دیگر برنامه های شاهین مصطفی یف، 

است.روابط  آذربایجان  صنایع  و  اقتصاد  وزیر 
ایران و جمهوری آذربایجان در سال  اقتصادی 
2016 نسبت به سال پیش از آن، بیش از 70 

درصد رشد داشته است.روابط اقتصادی و تجاری 
2 کشور در ۹ ماه ابتدای سال 2017 بیش از 40 

درصد رشد داشته است.

زنگنه مطرح کرد:

روند مثبت پیشرفت مذاکرات نفتی با آذربایجان

آگهی مزایده
نظر  در  کرج  فرهنگیان  مصرف  تعاونی  شرکت 
دارد تعداد یك دستگاه وانت پیکان دوگانه سوز 
مدل 1377  نیسان  دستگاه  یك  و  مدل 1386 
متقاضیان  برساند،  بفروش  مزایده  طریق  از  را 
به  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  خرید می 
تا 5   9 از ساعت  بازدید  مدت یك هفته جهت 
تعاونی مصرف  پارکینگ شرکت  به  از ظهر  بعد 
واقع در کرج، چهارراه طالقانی شمالی، روبروی 

اداره برق مراجعه نمایند.
مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج

دادنامه 
پرونده کالسه ۹60۹۹86610300۹31 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )سوم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹76610301226 –

خواهان :خانم سهیال قادری فرزند حسنعلی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم 
آباد دره گرم انتهای بوستان دوم سمت راست روبروی سوپر مارکت بیگی – خوانده 
: آقای علی کرمی فرزند محمد کریم به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 
دره گرم نگارستان هفت آتپه آرین دو منزل محمد کریمی –خواسته : طالق به 

درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم سهیال قادری فرزند حسنعلی به طرفیت 
از پرداخت هزینه دادرسی  آقای علی کرمی فرزند محمد کریم به خواسته اعسار 
به  توجها  دادگاه  این   ۹60۹۹86610300۹31 کالسه  پرونده  در  بدوی  مرحله 
مدارک   ، اسناد  ،بررسی  پیوست  استشهادیه   ، پرونده  محتویات  و  اوراق  مجموع 
،اظهارات و مدافعات خواهان در جلسه رسیدگی ،استشهادیه محلی و گواهی مربوطه 
مبنی بر تحت پوشش کمیته امداد بودن و خانه داری و فاقد درآمد معین بودن 
و  مستند  اموال  معرفی  عدم  و  خوانده  ناحیه  از  موثر  دفاع  ارائه  عدم  و  خواهان 
بالمعارض و عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم ارسال یا تقدیم هر گونه الیحه 
دفاعیه یا اعتذاریه علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه مربوطه عدم ارائه دالیل و مدارک 
الزم دال بر تمکن مالی خواهان ماال دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا 
به مواد 1۹4 ،1۹8، 504 تا 513 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1258 قانون 
مدنی و ماده 5 قانون حمایت خانواده حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی مرحله  بدوی مذکور را صادر و اعالم می دارد رای صادره با استناد به ماده 
507 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است .
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور . 

رای دادگاه
در رابطه با دعوای آقای علی ساکی فرزند بابا به طرفیت 1-آقای اسکندر ولی پور 
لیزینگ غدیر  عبداله 3-شرکت  فرزند  فام  ابری  علی 2-آقای مصطفی  فرزند رضا 
خودرو به خواسته ی ،1-الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو کشنده هوو زرد 
رنگ 17ع528 ایران 1۹ 2-جبران کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم 
به 201/000/000 ریال با عنایت به استعالم بعمل آمده از پلیس راهور شهرستان 
خرم آباد که پاسخ آن با شماره........مورخ 13۹6/12/2 واصل شده حاکی از مالکیت 
خوانده ردیف دوم نسبت به خودروی مورد ادعا می باشد و مالحظه رونوشت مبایعه 
نامه شماره 235480 مورخ ۹1/8/۹ که به موجب آن خوانده ردیف اول فروشنده 
این که خواندگان حاضر نشده  باشد و مالحظه مفاد آن و  خودرو به خواهان می 
اذن در شی  با مصداق  و  را موجه تشخیص  اند دادخواهی  ننموده  ارائه  ای  الیحه 
اذن در لوازم آن نیز هست و با استناد به مواد 1۹8 و 51۹ قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم در موارد زیر 
صادر واعالم می نماید تنظیم سند رسمی خودروی کشنده هوو به شماره 17 ع 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  اول  ردیف  خوانده  خواهان  نام  به   1۹ ایران   528
5/745/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی بدیهی است در صورت داشتن هزینه 
است در  پرداخت  به  اول مکلف  ردیف  لیزینگ خوانده  بدهی  از جمله  دیگر  های 
خصوص خوانده ردیف سوم دادگاه دعوا را متوجه خوانده نداسته و در اجرای بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 8۹ 
همان قانون قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعالم می نماید رای دادگاه در قسمت 
اول غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر 
استان لرستان می باشد در قسمت قرار ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی 

در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی . 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره13۹660331010007714  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود ساالری 
فارسیجانی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 3  صادره از اراک در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 10۹ مترمربع پالک 15007 فرعی از 163 اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای یارعلی پیربک درویشوند محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
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.م/

الف 2640
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/12/23

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه:۹6101022۹0707524
شماره پرونده:۹60۹۹822۹3300621

شماره بایگانی شعبه:۹61473 تاریخ تنظیم:13۹6/12/13
حسب دستور رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو رباط کریم بدینوسیله به آقایان 
اسفندیارمیر زانجفی ، عباس سلیقه دار ، و شهرام نوید ابالغ می شود در پرونده 
کالس ۹61473 شعبه 102 دادگاه کیفری دو رباط کریم بر اساس شکایت شاکی 
باشد  تعقیب می  امانت تحت  اتهام مشارکت در خیانت در  به  پرونده  و محتویات 
طبق ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ می شود در تاریخ رسیدگی مورخ 
اتخاذ  اینصورت غیابا  این شعبه حاضر شده در غیر  ۹7/02/1۹ ساعت 0۹:30 در 

تصمیم بعمل خواهد آمد. م الف 2604
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم – بیات

شماره: 953/1/96 تاریخ:96/12/20
آگهی ابالغ

وقت دارسی و دادخواست و ضمائم
وقت رسیدگی: ۹7/2/1     ساعت 10:30

خواهان: محمد کریمی
خوانده: مختار حسین پور

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی ارز جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید جنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف 2607 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم 

وزیر نفت ایران گفت: تهران در حال حاضر 
روزانه حدود 3.8 میلیون بشکه نفت تولید 
می کند و ممکن است تولید خود را حدود 

100 هزار بشکه دیگر افزایش دهد.
در  ایران  نفت  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن 
مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت، اوپک 
که  کند  توافق  ژوئن  ماه  در  است  ممکن 
توافق کاهش تولید فعلی را در سال 201۹ 

تعدیل نماید.
ایران از اوپک خواسته تا برای  زنگنه افزود، 
حفظ قیمت ها در حدود 60 دالر در هر بشکه 

تالش کند تا تولید نفت شیل آمریکا را مهار 
کند. وزیر نفت ایران افزود: »اگر قیمت نفت به 
حدود 70 دالر جهش کند... انگیزه الزم برای 
تولید بیشتر نفت شیل در آمریکا را فراهم 
خواهد کرد.« زنگنه همچنین با بیان اینکه 
ایران اصرار خواهد اشت که بخشی از تولید 

خود را به صورت محتاطانه بازگرداند گفت، 
تهران در حال حاضر روزانه حدود 3.8 میلیون 
بشکه نفت تولید می کند و ممکن است تولید 
خود را حدود 100 هزار بشکه دیگر افزایش 
دهد. وی نگفت که چه زمانی ممکن است 
ایران تولید نفت خود را افزایش دهد. بر اساس 

مفاد توافق کاهش تولید، ایران اجازه یافته که 
به 3.8 میلیون بشکه در روز  را  تولید خود 
برساند. نشست بعدی اوپک قرار است در ماه 

ژوئن برگزار شود.
اوپک  که  دهد  می  نشان  زنگنه  اظهارات 
به  اکنون  اتحاد  سال  یک  از  بیش  از  پس 
به  است. یک گروه  متفاوت شده  دو کمپ 
رهبری عربستان خواهان نفت بشکه ای 70 
دالر یا بیشتر است و گروه دیگر که ایران نیز 
در آن حضور دارد خواهان نفت حدودا 60 

دالری است.

 ایران تولید نفت خود را ۱۰۰ هزار بشکه
 در روز افزایش می دهد

در حالی که خبرگزاری رویترز به استناد آمار شرکت ملی نفت کره جنوبی 
از کاهش حجم صادرات نفت ایران به کره جنوبی خبر داده، وزارت نفت 
این کاهش صادرات را مربوط به میعانات گازی دانسته و بر ثابت ماندن 

مقدار نفت خام صادراتی ایران به کره جنوبی تأکید کرده است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، رویترز دو هفته پیش با انتشار گزارشی 
با استناد به آمارهای شرکت ملی نفت کره جنوبی اعالم کرد »در حالی 
که کل واردات نفت کره جنوبی در ماه ژانویه نسبت به سال گذشته 6.6 
درصد رشد داشته و به ۹۹.8 میلیون بشکه رسیده، اما واردات این کشور 
از ایران با افتی 47.3 درصدی نسبت به ژانویه سال گذشته مواجه بوده 
است.« بر اساس این گزارش، »میزان واردات نفت کره جنوبی از ایران 
در ماه گذشته میالدی 7.812 میلیون بشکه بوده است. این رقم نسبت 
از آن )دسامبر 2017( و 14.81۹  قبل  ماه  میلیون بشکه  به 8.712 
میلیون بشکه ژانویه 2017 کاهش نشان می دهد.ایران در ماه ژانویه 
پس از عربستان و کویت سومین تامین کننده نفت کره جنوبی بوده 
است. میزان واردات نفت کره جنوبی از عربستان و کویت در ماه ژانویه 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.«
وزارت نفت با ارسال توضیحاتی نسبت به این خبر رویترز واکنش نشان 
داد و تأکید کرد: »تأمین خوراک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، علت 

کاهش صادرات میعانات گازی به کره جنوبی بوده است.« متن کامل 
توضیحات وزارت نفت بدین شرح است: »مقایسه آمار منتهی به ژانویه 
2017 و سال 2018 میالدی به دلیل کاهش حجم صادرات میعانات 
به کره جنوبی در مدت  ایران  بوده و حجم نفت خام صادراتی  گازی 
بعد  بوده است.  تغییر  بلندمدت و بدون  قراردادهای  ذکر شده مطابق 
از اجرایی شدن برجام و با افزایش حجم صادرات نفت خام و میعانات 
گازی، حجم قابل توجهی از میعانات گازی ذخیره سازی شده بر روی 
کشتی های نفتکش و انبارها به کشور کره جنوبی فروخته شده و در 
میعانات  بشکه  هزار   350 روزانه  تا   2017 ژانویه  به  منتعی  ماههای 
گازی به این کشور ارسال می شد. با اتمام میعانات گازی ذخیره شده 
و همچنین به مدار آمدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از ابتدای سال 
جاری و به منظور تأمین خوراک این پاالیشگاه از حجم فروش میعانات 
گازی به کره جنوبی کاسته و معادل آن در اختیار پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس قرار گرفته و هم اکنون حجم آن به روزانه 200 هزار بشکه رسیده 
و متناسب با آن از حجم صادرات میعانات گازی به کره جنوبی کاسته 
شده است. بنابراین برخالف تیتر خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم، 
کاهش صادرات مربوط به میعانات گازی بوده و ارتباطی با صادرات نفت 

خام ندارد.«

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان 
اینکه سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی است 
گفت:هیچگاه آب را در کشور به عنوان یک نهاده 
تلقی نکرده ایم و همیشه آب به عنوان یک کاالی 

رایگان در اختیار گذاشته شده است.
حاج  محمد  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیریت  ملی  همایش  پنجمین  در  رسولی ها 
شبکه های آبیاری و زهکشی با اشاره به اینکه ورودی 
به سدهای کشور در سال گذشته تقریبا 14 میلیارد 
متر مکعب بود که این عدد امسال با 27 درصد 
کاهش به حدود 10 میلیارد متر مکعب رسیده 
است گفت: سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی است 
و باید با همفکری معضل و چالشی که در بحث 
آب در کشور مطرح شده است را برطرف کنیم. 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره 
به اینکه با تهدید کاهش منابع آب در کشور مواجه 
هستیم گفت:وقتی به کتاب ها مراجعه می کنیم در 
مقاطع مختلف متوسط بارندگی در کشور حدود 

275 تا 280 میلی متر بوده است اما به مرور زمان 
این عدد به 240 میلی متر و در 10 سال اخیر نیز به 
210 میلی متر رسیده و اکنون سرانه آب کشور یک 
سرانه بحرانی است. وی ادامه داد: در سال جاری این 
تهدید بحرانی تر شده است. بارندگی که در کشور تا 
این لحظه شاهد آن هستیم ۹0 میلی متر است و 
حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته و 45 درصد 

نسبت به میانگین کمتر است.
حاج رسولی ها ادامه داد: مسئله دیگری که در این 
زمینه وجود دارد، عدم تناسب در بارندگی ها است. 
در این راستا در حوضه ارومیه شرایط مثبت است 
و اما در حوضه خلیج فارس، ایالم، بندر عباس و 
بارندگی  درصدی   46 کاهش  شاهد  خوزستان 

نسبت به سال گذشته هستیم.
وی گفت: در استان خوزستان میزان بارندگی ها 
نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش و نسبت 
کاهش  بلندمدت حدود 52 درصد  میانگین  به 

داشته است.

سرانه آب کشور،  بحرانی است اعالم علت کاهش صادرات میعانات گازی به کره جنوبی 

مفقودی
سند خودرو پژو 206 مدل 1386 رنگ آبی الجوردی متالیک به شماره پالک 878 
ق 35 ایران 68 ،شماره موتور 141860080۹5 وشماره شاسی 22503427 بنام 

ولی حکیم راد مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط  می باشد.

مفقودی
برگ سبز وبرگ کمپانی خودرو پژو 206 سفید صدفی روغنی مدل 1381 به شماره پالک 
585 ی 47 ایران 68،شماره موتور FSE 33738۹71 10، شماره شاسی 80615175 

بنام شهاب اسدی قره صفرلو مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
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دلیل ناکارآمدی برخی بنگاه های اقتصادی
* علی اکبر لبافی

یک کارشناس حوزه کار معتقد است دلیل اصلی ناکارآمدی برخی از 
بنگاههای اقتصادی، چالش سیاستگذاری  میان بخش خصوصی و دولتی 
است و به دلیل آنکه پرداختها به نیروی کار با حداقل ممکن صورت 
می گیرد و وضعیت بنگاهها نیز آشفته و ناکارآمد است، قادر به رونق 

بازارهای داخلی و خارجی نیستیم.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: صرفنظر از وضعیت آشفته اقتصاد و نبود 
زیرساخت های مناسب، علت اصلی ناکارآمدی برخی بنگاه های اقتصادی را 
چالش میان بخش خصوصی و دولتی به لحاظ سیاست گذاری می بینیم و 
معتقدم که این ضعف تنها با همراهی همه قوا و مردم برطرف می شود.وی 
ادامه داد: خالیی که در حال حاضر داریم، این است که بنگاه ها بهره وری 
و کارآمدی الزم را ندارند؛ از طرفی پرداخت حقوق و دستمزد به نیروهای 
کار نیز با حداقل ممکن انجام می شود و عمال نمی توانیم در چنین شرایطی 
بازارهای داخلی و خارجی را رونق دهیم.کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در 
ماده 60 قانون حل موانع تولید مصوب سال 13۹4 آمده است در زمانهایی 
که بخش دولتی اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بخشنامه ای صادر 
می کنند تا مصوبه ای را بگیرند که آن مصوبه در فعالیت اقتصادی بخش 
خصوصی موثر باشد، طبق مواد 2و3 قانون بهبود محیط کسب و کار باید 
نظر بخش خصوصی گرفته شود.لبافی گفت: متاسفانه با وجود صراحت 
قانون چنین اتفاقی نمی افتد و وقتی بررسی می کنیم می بینیم که فرضا 
آن مصوبه امسال تصویب می شود و در کمیته های مختلف مورد بحث قرار 
می گیرد ولی اصالحاتی بر آن وارد می کنند و سال بعد مصوبه یک مانع 
تلقی می شود لذا مشکل ما شکاف بین بخش دولتی و خصوصی است و 
آنچه که بخش خصوصی به عنوان چالش و مانع کسب و کار می داند، بخش 
دولتی هنوز به آن پی نبرده است.وی در پایان گفت: معتقدم مسئوالن 
اقتصادی کشور قبل از هرگونه سیاستگذاری در حوزه های مختلف، یک 

دوره بنگاهداری را بگذرانند.

 افتتاح 19 کیلومتر خط ریلی شرکت فوالد بوتیای 
ایرانیان با حمایت بانک پاسارگاد

سه شنبه 22 اسفند ۹6 مراسم افتتاح خط ریلی،محوطه مانوری و 
با حضور جمعی از  ایرانیان  بارگیری مجتمع فوالد بوتیای  تخلیه و 
ایران )رجا( و مقامات  راه آهن جمهوری اسالمی  مسوولین محترم 
استانی برگزار گردید. در این مراسم که آقایان دکتر پورمند مدیرعامل 
شرکت هلدینگ میدکو، مهندس فیروزکوهی مدیرکل راه آهن استان 
کرمان و مهندس خسروی راد مدیر عامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان 
حضور داشتند اتصال ریلی مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان به خط راه 
بزرگ و موثر در رونق  ایران میسر و گامی  آهن جمهوری اسالمی 
دکتر  آقای  افتتاح  مراسم  شد.در  برداشته  کرمان  منطقه  اقتصادی 
قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد با اشاره به نامگذاری سایت بوتیا 
پروژه  این  افتتاح  ، فرمودند:  اکرم )ص(  نامی حضرت رسول  نام  به 
توفیق جدیدی برای اقتصاد ملی رقم می زند. در سالی که مزین به 
نام« اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« است، و در راستای توجه به 
مسوولیت های اجتماعی، این پروژه در چارچوب توافق اصولی شرکت 
اولیه و محصوالت  نقل مواد  و  با رجا جهت حمل  هلدینگ میدکو 
تولیدی آن با مشارکت اداره راه آهن کرمان و شرکت فوالد بوتیای 
تخلیه  تجهیزات  مراسم،  این  برگزاری  با  شد.همزمان  اجرا  ایرانیان 
شارژ  برگردان،  واگن  شامل  پروژه  جانبی  تجهیزات  و  بار  کامیونی 
گندله، تخلیه کنسانتره و باسکول ریلی نیز افتتاح گردید.شرکت فوالد 
بوتیای ایرانیان یکی از 17 شرکت زیر مجموعه شرکت توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه )هلدینگ میدکو( می باشد که در زمینه 
تولید گندله فعال بوده و در آینده ای نزدیک آهن اسفنجی و انواع 

مقاطع خاص فوالدی را تولید خواهد کرد.

نگاه روز

فروش گواهی سپرده 1۶ درصدی 
در بانک ملت

ویژه  سپرده  گواهی  جدید  مرحله  فروش 
سرمایه گذاری )عام( در بانک ملت از روز سه 
شنبه 22 اسفندماه سال جاری شروع می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک 
با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
سپرده  گواهی  اوراق  ریال  میلیارد  هزار   10
الحساب سالیانه  16درصد  علی  نرخ سود  با 
این  اساس  کند.بر  می  عرضه  مشتریان  به  را 
گزارش، فروش این گواهی سپرده ها از روز سه 
شنبه 22 اسفندماه تا پایان روز دوشنبه 28 
اسفندماه ۹6 ادامه خواهد داشت.بر این اساس، 
سرمایه  ویژه  دار،  مدت  فوق،  سپرده  گواهی 
الکترونیک  و  نام  با  ساله،  یک  )عام(  گذاری 
خواهد بود. نرخ سود علی الحساب ساالنه این 
اوراق 16درصد قابل پرداخت در مقاطع ماهانه 
و نرخ بازخرید آن، قبل از سررسید،14 درصد 

ساالنه در نظر گرفته شده است.

تمجدید سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
از کارنامه موفق بانک پارسیان 

مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
عملکرد بانک پارسیان در حوزه های اشتغال 
بخش  به  کمک  همچنین  و  تولید  زایی، 
گزارش  کرد.به  ارزیابی  مثبت  را  کشاورزی 
با  زارع  پارسیان؛رحیم  بانک  عمومی  روابط 
پارسیان،  بانک  ساله  یک  عملکرد  به  اشاره 
گفت: این بانک در میان بانک های خصوصی 
کشور با ورود به حوزه تسهیالت دهی قرض 
جای  به  خود  از  مثبتی  کارنامه  الحسنه 
گذاشته است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
های  بانک  ورود  اینکه  بیان  با  مجلس 
خصوصی به امور عام المنفعه عایدی چندانی 
در بر ندارد، افزود: حضور بانک پارسیان در 
این حوزه نشان از دغدغه مداری و مشتری 

مداری آن دارد.
مجلس  در  بوانات  و  آباده  مردم  نماینده 
بخش  از  ویژه  حمایت  اسالمی،  شورای 
کشاورزی به عنوان حوزه استراتژیک کشور 
اخیر  سال   2 در  گندم  تضمینی  خرید  با 
از اقدامات زرین این بانک در راستای  یکی 
کرد: هیچ  تصریح  است،  بوده  توسعه کشور 
یک از بانک های خصوصی به اندازه این بانک 
دغدغه رشد کشاورزی کشور به عنوان یکی 
از پایه های توسعه اقتصادی را نداشته است.

بانک در حوزه  این  اینکه ورود  بیان  با  زارع 
مشارکت در امور تولیدی و صنعتی از دیگر 
این  افزود:  است،  آن  اهمیت  حائز  اقدامات 
نشان  پارسیان  بانک  سوی  از  اقدامات  نوع 
می دهد که بانک های خصوصی تنها به فکر 

منافع خود نیستند.

خبر

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  فرزندمحمد  چراتی   حمیدغفاری  آقای   
4/548/۹6این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
فرزندعلی   شماره شناسنامه 825صادره  داشته که مرحوم محمدغفاری چراتی  
نموده  جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ۹4/1/10دراقامتگاه  ازجویباردرتاریخ 
ملی  فرزندمحمدش  چراتی  عبارتنداز1_باباغفاری  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه 
582۹756773  2_جوادغفاری چراتی فرزندمحمدش ملی 582۹625164  3_

حمیدغفاری چراتی ش ملی 582۹0302۹3   4_ وحیدغفاری چراتی فرزندمحمدش 
ملی 582۹030306  5_فرشته غفاری چراتی فرزندمحمدش ملی 582۹215667   
6_عروس غفاری چراتی فرزندمحمدش ملی 582۹214318  7_خدیجه غفاری 
فرزنداصغرش  باوندی  8_ریحانه     582۹2175۹7 ملی  فرزندمحمدش  چراتی 
که   582۹055351 فرزندمحمد  چراتی  ۹_فرهادغفاری     582۹215462 ملی 
ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد  نداشته  دیگری  ورثه  فوق  غیرنامبردگان  به 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی 
داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این 

شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضی شعبه چهارم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حسین دیان  فرزند محمدعلی به شرح  درخواستی که  به شماره ۹6550این 
داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شعبه 
در  ساری  از   صادره   10 شناسنامه  شماره  به  اسمعیل  فرزند  دیان   فاطمه  که 
ورثه   نموده  فوت  میاندرود   دائمی خود شهرستان  های  اقامت  در  تاریخ۹6/12/2 

حین الفوت و عبارتند از 
از ساری پسر  1-عباس دیان فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 3302 صادره 

متوفی
پسر  ساری  از  صادره   33 شناسنامه  شماره  به  محمدعلی  فرزند  دیان  2- حسین 

متوفی 
3-حبیبه دیان  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 20۹2630۹1صادره از ساری 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
متصدی شعبه اول شورای حل اختالف میاند رود

آگهی
شماره ابالغنامه : ۹6101022۹0407781 شماره پرونده :۹50۹۹822۹0400346

شماره بایگانی شعبه :۹50351 تاریخ تنظیم :13۹6/12/16
محکوم له :بایرامعلی جهانگرد دستنجب  محکوم علیه : ها شم فقهی 

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹6100۹22۹0401642و شماره 
)صراف  اول  ردیف  1-خوانده  علیه  ۹60۹۹722۹0400417محکوم  مربوطه  دادنامه 
جوادی (محکوم است به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف 
،2-خوانده ردیف دوم ) هاشم فقهی ( محکوم است به پرداخت مبلغ 11/500/000ریال 
بابت اجرت المثل ایام تصرف خویش 3-خوانده ردیف سوم ) اسالم برنون ( محکوم است به 
خلع ید از ملک مذکور و پرداخت مبلغ 52/580/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف 
خویش نسبت به دو دونگ ملک ذکر شده در حق محکوم له . و همچنین کلیه محکوم 
علیهم به همراه اضغر مهدی بادلو محکوم هستند به پرداخت مبلغ 10/554/۹00ریال 
بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی . بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تا مین متناسب از 
محکوم له ، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده 73 آ –د.م.و ماده ۹قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آ گهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مد لول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.م الف 2603   
 منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم –ابولحسن هادیلو 

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

آگهی تحدید  حدود اختصاصی
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

به موجب تبصره ماده 13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد 
سند رسمی و ماده 13ائین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی شش دانگ 
یکباب ساختمان احداثی در پالک 18شهرستان اسالم آباد غرب که به موجب رای شماره 
13۹660316002002477هیات حل اختالف مندرج در قانون مذکور آقای مهدی 
ابراهیم پور بشماره شناسنامه 45فرزند مراد صادره از اسالم آباد غرب در روز چهارشنبه 
مورخ 13۹7/01/22 راس ساعت 11/30 در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور بهم رسانند و مطابق ماده 15قانون ثبت و اسناد و امالک چنانچه تقاضا 
کننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد مطابق ماده 20قانون ثبت اسناد 
مجاورینی که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برا خود قائل هستند میتوانند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم 
ودر غیر اینصورت اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد./ تاریخ انتشار 13۹6/12/23
رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان اسالم آباد غرب محمد عباسی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مریم قنبری با تقدیم دو برگ

استشهادیه مصدق شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 6676/2608 و 152-158 و سایر فروعات 202/182 -اصلی که طبق بخشنامه 
از  فرعی   6676 پالک  به  اسناد  ثبت  سازمان   13۹1/01/2۹ شماره 23511مورخ 
182 اصلی تغییر یافت واقع در بخش سه حومه کرمانشاه که ذیل ثبت و صفحه 
به شماره سریال 53887صادر  العابدین   ابوالفضل زین  آقای  16۹دفتر210/3بنام 
و تسلیم گردیده که طبق سند قطعی شماره23740مورخ 13۹1/04/11 به خانم 
انگاری مفقود گردیده است.لذا  اثر سهل  انتقال قطعی گردید که در  مریم قنبری 
مراتب طبق ماده -120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت 10روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر  اینصورت 
نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت طبق مقررات اقدام 
و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد. مجوز ارشاد11710
فرهاد نوری سرپرست ثبت  اسناد و امالك شهرستان ناحیه 2کرمانشاه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/فاتح بهرامی فرزند امیرحسین

فاتح  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  محمدی  آقایمصطفی  خواهان 
بهرامی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹60۹۹88602۹00570 شعبه 2۹ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره( 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹7/2/3 ساعت 12:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دبیر شعبه 2۹ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه-

آتوسا الوندی
کرمانشاه-میدان جمهوری اسالمی-به طرف منابع طبیعی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مریم قنبری با تقدیم دو برگ

استشهادیه مصدق شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
طبق  که  -اصلی   202/182 فروعات  سایر  و   158-152 و   6676/2608 پالک 
به پالک 6676  اسناد  ثبت  بخشنامه شماره 23511مورخ 2۹/01/13۹1 سازمان 
فرعی از 182 اصلی تغییر یافت واقع در بخش سه حومه کرمانشاه که ذیل ثبت 
و صفحه 173دفتر210/3بنام خانم ریحان یوسفی به شماره سریال 535888صادر 
و تسلیم گردیده که طبق سند قطعی شماره23740مورخ 11/04/13۹1 به خانم 
انگاری مفقود گردیده است.لذا  اثر سهل  انتقال قطعی گردید که در  مریم قنبری 
مراتب طبق ماده -120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت 10روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر  اینصورت 
نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت طبق مقررات اقدام 
و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد. مجوز ارشاد1170۹
فرهاد نوری سرپرست ثبت  اسناد و امالك شهرستان ناحیه 2کرمانشاه

اجرائیه
مشخصات محکوم له:ستار محمدی-نام پدر:محمد رشید–نشانی محل اقامت:جوانرود 

خیابان بازارچه غرفه 100   شماره تماس 0۹183320775
مشخصات محکوم علیه: عادل ملکی-نشانی محل اقامت:مجهول المکان

اختالف  حل  شورای   ۹6/11/10 مورخ   712 شماره   دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
جوانرود شعبه چهارممحکوم علیهمحکوم استبه پرداخت مبلغ 17000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 4۹0/000  ریالبابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ ۹6/8/10 لغایت اجرای حکم و مبلغ    ریال به دولت محکوم می باشد 

عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
خواهان : فایق مرادی- فرزند محمد-ساکن جوانرود روبروی بانک ملت  0۹187224573

خوانده : محمدهادی محمدی-فرزند حشمت اله- مجهوالمکان
خواسته :مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی

باتوجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح 
زیر اقدام به صدور رای مینماید.

رأی شورا
در خصوص دعوای فایق مرادی بطرفیت محمدهادی محمدی بخواسته مطالبه وجه 
یک فقره چک بشماره 553318 عهده بانک ملی شعبه جوانرود به مبلغ 3000/000 
میزان خواسته در عهده  به  استقرار دین  بر  ناحیه خواهان داللت  از  تقدیمی  ریال 
بقای دین و  بر  بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت  خوانده داشته و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد.لذا چون خوانده 
دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده استمستندا به مواد 1۹8 و 515 و 51۹ 
ق.آ.د.م و تبصره ماده 2 قانون صدور چک دعوا را وارد دانسته و رای بر محکومیت 
بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ 3000/000 ریال)سه میلیون ریال(  خوانده 
مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 84/11/30 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه می باشد و بیست روز دیگر پس ازمهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگستری 

جوانرود می باشد
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود-صفرخانی

آگهی تبادل لوایح
به موجب تجدیدنظر خواهی آقای عبدالناصر نصری زر فرزند عباس از دادنامه شماره 
۹60۹۹78710300687 در پرونده کالسه ۹6011۹ این شعبه و به منظور انجام 
تشریفات قانونی مربوط به آن مستندا به مواد قانونی موجود در آیین دادرسی مدنی 
ابوالقاسم  بانوان  المکان بودن تجدیدنظر خوانده گان آقایان و  و عنایتا به مجهول 
و  لقا  قمرالملوک، حوری   ، عادله  احمد،  محمد،  عبداهلل،  اهلل،  نعمت  الدین،  بهاء   ،
سعادت همگی صادق وزیری، محب اهلل ، عبداهلل، منصوره و شهال همگی بابان که در 
طول دادرسی بعنوان غایب مجهول المکان از جانب خواهان معرفی گردیده است از 
اینطریق به تجدید نظر خوانده مذکور ابالغ میگردد ظرف ده روز پس از نشر آگهی 
به دفتر این شعبه مراجعه و نسبت به دریافت الیحه ی تجدیدنظر خواهی و ضمایم 
آن اقدام نماید در غیر اینصورت و با مضی موعد قانونی آگهی فوق ابالغ شده تلقی و 

پرونده به همان کیفیت به مرجع محرتم تجیددنظر ارسال خواهد گردید.
 م الف:4258 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی سنندج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات  شماره13۹660331010007701  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی محمدیان 
پور فرزند میرزا آقا به شماره شناسنامه 135  صادره از مسجد سلیمان در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 136/16 متر مربع پالک 1113۹ فرعی 
از 163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای محمد مبارکی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی 
می شود. درصورتی 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.م/الف 2628
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/12/23

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

مگاپروژه نوسازی ناوگان فرسوده سنگین کشور، دیروز با حضور محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل شرکت سایپادیزل 

با واگذاری 200 دستگاه خودرو تجاری به متقاضیان کلید خورد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی 
یک برنامه سه ساله، 200 هزار دستگاه خودروی فرسوده تجاری- 
باری، نوسازی خواهد شد و برای سال آینده نیز برنامه جایگزینی 
70 هزار دستگاه خودرو پیش بینی شده است.محمد شریعتمداری 
در مراسم تحویل 200دستگاه خودروی تجاری سایپا دیزل اظهار 
کرد: می خواهیم طی سال با نوسازی 200 هزار خودرو یک تحول در 
حمل و نقل کشور ایجاد کنیم.وزیر صنعت،معدن و تجارت بر اساس 
اعالم خودروسازان تا پایان سال 16هزار دستگاه کامیون و کشنده 
تحویل می دهند افزود: تحویل ساالنه 70هزار خودرو نیاز به یک 
رشد شتابنده دارد و مانع مهم در اجرای این طرح تکنولوژی نبود بلکه 
تامین مالی برای خریداران خودرو بود.شریعتمداری با بیان اینکه شرط 
اول در تولید خودرو تامین استاندارد است، تاکید کرد: وزارت صنعت 

متعهد است که به خودروسازی کشور عمق ببخشد اما عمق بخشی 
به دور از استاندارد مساوی با فاجعه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: در رعایت استانداردها، در کنار و حامی سازمان استاندارد 
هستم.وی با بیان اینکه در دولت یازدهم برای نخستین بار آالینده 
سازها و سهم آنها از آلودگی کالنشهرها و ذرات معلق مورد محاسبه 
قرارگرفت، خاطرنشان کرد: در بررسی ها مشخص شد 27 درصد از 
مجموعه آالینده سازهای متحرک متعلق به خودروهای فرسوده است .

شریعتمداری ادامه داد: طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با 
تاکید و حمایت و پیگیری رییس جمهور به پیش رفت، ورود وزارت 
نفت و بانک های عامل به این طرح و تصویب مصوبات الزم با این 
پیگیری ها محقق شد.وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: ورود قطعات 
منفصله مورد نیاز خودروها در طرح نوسازی ناوگان تا پایان خردادماه و 
حداکثر تا تیرماه انجام شود.وی گفت: ۹6.7 درصد از تعهدات ساخت 
و تولید خودروی امسال کشور که یک میلیون و 600 هزار دستگاه 

خودرو بوده است، انجام شده است.

وزیر صنعت:عمق بخشی به خودروسازی کشور بدون استاندارد فاجعه است

طرح نوسازی ناوگان فرسوده سنگین کشور کلید خورد

از  گفت:  کشور  اراضی  امور  سازمان  رئیس 
با  مرتبط  خدمات  ارائه   13۹7 سال  ابتدای 
تشخیص  کاربری،  تغییر  مجوزهای  صدور 
نوعیت و واگذاری زمین در سراسر کشور صرفاً 

از طریق سامانه الکترونیک ارائه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا اورنگی 
با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان و تسهیل 
شرایط برای تولیدکنندگان و بهره برداران بخش 
انجام  و  ریزی ها  برنامه  گذاری ها،  در سیاست 
امور اجرایی حوزه مدیریت زمین، تصریح کرد: 
با  ارائه خدمات مرتبط  ابتدای سال 13۹7  از 
صدور مجوزهای تغییرکاربری، تشخیص نوعیت 
و واگذاری زمین در سراسر کشور صرفا از طریق 
سامانه الکترونیک ارائه می شود.وی اظهار کرد: 
رضایت مندی مردم به ویژه کشاورزان، تسهیل 
و تسریع در ارائه خدمات حوزه زمین، شفاف 
سازی فرآیندها و سالمت اداری و جدیت در 
برخورد با متخلفان و سواستفاده کنندگان از 
اساسی  رویکردهای  از  کشاورزی  های  عرصه 
سازمان امور اراضی در انجام وظایف و ماموریت 
هاست.رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره 
به دستاوردهای مهم و قابل توجه مجموعه برنامه 
ها و اقدامات سازمان و مدیریت های استان در 

اراضی طی  زمینه حفظ، ساماندهی و توسعه 
سال 13۹6 گفت: این روند باید درسال آتی با 
جدیت بیشتری ادامه داشته باشد و در تدوین 
باید  اولویت  مقررات  و  ها  بخشنامه  اجرای  و 
حمایت از بخش باشد و نباید از کشاورزان و 
تولیدکنندگان عرصه امنیت غذایی کشور غفلت 
متعلق  اراضی  تداخالت  رفع  افزود:  کنیم.وی 
به کشاورزان و اراضی ملی و حدنگاری و تهیه 
نقشه های تجمیعی اراضی طی سال 13۹6 به 
خوبی پیگیری شد که این روند با اولویت اجرای 
حلقه ها و گام های بعدی دو برنامه یعنی تثبیت 
کشاورزی،  اراضی  مالکان  و  کشاورزان  حقوق 
صدور اسناد اراضی و حفظ حقوق متقابل مردم 
و دولت از کلیدی ترین اولویت های کاری ما 
در سال 13۹7 خواهد بود.اورنگی تاکید کرد: 
هم حفظ کاربری و هم قانون جلوگیری از خرد 
شدن اراضی از جمله قوانین مترقی کشور در 
زمینه حفاظت منابع پایه و خاک کشاورزی و در 
راستای حمایت ار تولید و بخش کشاورزی است 
و اهرم های برخوردی و سلبی پیش بینی شده 
در این دو قانون در واقع سواستفاده کنندگان 
و سودجویان از اراضی کشاورزی را هدف قرار 

داده است.

از  آمار  جدیدترین  انتشار  با  ایران  گمرک 
سالجاری  در  سواری  خودروی  انواع  واردات 
به  تا روز گذشته  : واردات خودرو  اعالم کرد 

70 هزار و 473 دستگاه رسید . 
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران؛ ارزش 
خودروهای وارداتی هم در سالجاری بر اساس 
اطالعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی 
و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک تا روز 
میلیون  و 853  میلیارد  رقم یک  به  دوشنبه 
دالر رسید.بر اساس این گزارش؛ گمرک ایران 
با ایجاد بزرگترین بانک اطالعات خودروهای 
وارداتی، اطالعات کامل مجوزهای صادر شده 
را ثبت کرده و  از جمله مجوز ثبت سفارش 
جزئی ترین اطالعات واردات خودرو از ابتدای 
سالجاری تاکنون در بزرگترین بانک اطالعات 
خودروهای وارداتی گمرک قابل بهره برداری 
است.بر این اساس اطالعات کامل خودروهای 
سامانه  طریق  از  گمرکات  از  شده  ترخیص 
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
در بانک اطالعاتی گمرک ذخیره سازی شده و 

کامال شفاف و روشن در دسترس است.
ابتدای  از  وارداتی  خودروهای  تمامی 
سفارش  ثبت  مجوز  تاکنون  سالجاری 

سازمان توسعه تجارت را دارند و مشخصات 
کامل این خودروها در سامانه جامع گمرکی 
و پنجره تجارت فرامرزی گمرک ثبت شده 
امکان  ایران،  گمرک  اعالم  اساس  است.بر 
ترخیص حتی یک دستگاه خودرو بدون اخذ 
تجارت  توسعه  سازمان  سفارش  ثبت  مجوز 
کشور  گمرکات  و  ندارد  وجود  گمرک  از 
سفارش  ثبت  مجوز  دریافت  از  پس  صرفا 
ترخیص  گمرکی  تشریفات  انجام  به  اقدام 
از  که  تمام خودروهایی  و  کنند  خودرو می 
ثبت  مجوز  دارای  اند  ترخیص شده  گمرک 
بوده  نامبر   VIN شماره  تاییدیه  و  سفارش 
و  ثبت  سیستمی  صورت  به  موضوع  این  و 
فنی  مشخصات  شود.همچنین  می  کنترل 
ثبت  زمان  در  وارداتی  خودروهای  تمامی 
اخذ  تجارت  توسعه  سازمان  توسط  سفارش 
پنجره  سامانه  به  الکترونیکی  صورت  به  و 
می  ارسال  گمرک  فرامرزی  تجارت  واحد 
نمایندگی  تاییدیه  اظهار  زمان  در  و  شود 
الکترونیکی  صورت  به  خودرو  رسمی  های 
از سازمان توسعه تجارت استعالم و تاییدیه 
نمایندگی ها به صورت الکترونیکی از طرف 

سازمان توسعه تجارت ثبت می شود.

می شود ونیکی  تغییر کاربری الکتر و  زمین  و از ۷۰ هزار دستگاه گذشتواگذاری  واردات خودر

همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این مراسم گفت: 
سال آینده با جایگزینی هشت هزار دستگاه خودروی فرسوده، سهم 
خود از نوسازی ناوگان کشنده و باری کشور را افزایش خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قاسمی جهرودی در مراسم تحویل 
200 دستگاه خودروی تجاری در راستای نوسازی ناوگان فرسوده 

اظهار کرد: گروه سایپا با مشارکت شرکت های سایپادیزل و زامیاد 
25 درصد از سهم نوسازی ناوگان کشنده و باری کشور را به خود 
اختصاص داده و قصد دارد سال آینده با جایگزینی هشت هزار 
دستگاه خودرو در این حوزه، سهم خود را افزایش دهد.مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا، افزود: با برنامه ریزی های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برنامه فروش شرکت سایپادیزل منتفی شده و این 
شرکت همچنان زیرمجموعه گروه سایپا باقی خواهد ماند.جهرودی 
تصریح کرد: با توجه به انتخاب گروه سایپا به عنوان هسته اصلی 
طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تجاری، این گروه اهداف دولت 
و وزارت صنعت را در زمینه اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و 
نقل تجاری را به دقت اجرا خواهد کرد.وی در ادامه به دستاوردهای 

گروه سایپا در سال ۹6 اشاره کرد و گفت: افزایش تولید خودرو به 
صورت روزانه و هفتگی، شکستن رکورد تولید پنج ساله در دی ماه 
امسال، توسعه کسب و کار در گروه و بهره برداری از ظرفیت قطعه 
سازان و پیگیری مذاکره با شرکت رنو جهت جایگزینی خودرو 
پراید از جمله دستاوردهای سال جاری است.جهرودی گفت: تولید 
خودروی برقی، ارتقای سطح کیفی محصوالت، افزایش پاسخ گویی 
به تعهدات مشتریان و برنامه ریزی برای توسعه تحقیق و توسعه از 
دیگر دستاوردهای این گروه در سال جاری عنوان شد.مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا همچنین وعده داد که این گروه قصد دارد 
در سال آینده عنوان بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه را از آن 

خود کند.

جایگزینی ۸ هزار دستگاه خودروی 
فرسوده  توسط گروه سایپا 
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اوقات شرعی

موفقیت تنها یک چیز است این که: 
زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. 

کریستوفرمورلی

سخن حکیمانه

پوریا آذربایجانی کارگردان و فیلمنامه نویس و 
برادر نگار آذربایجانی کارگردان ایرانی است که در 
چهارمین فیلم بلند سینمایی خود سراغ فیلمنامه 
ای به نام »جشن دلتنگی« با محوریت فضای 
مجازی و معایب آن در جامعه امروزی رفته است؛ 
فضای مجازی موضوعی که چند سالی است در 
کشور ما به راه افتاده و با این عمر کوتاهش یکی 
از داغترین موضوعات در حال حاضر در کشور 
به سمت خود  را  بسیاری  است که مخاطبان 
است  ممکن  زیادی  فیلمسازان  است،  کشانده 
این روزها با ایده ی تبدیل واقعیت این روزهای 
جامعه ی ما یعنی – اینستاگرام - و بطورکلی 
تحوالتی که این دست از ابزارهای اجتماعی در 
زندگی روزمره ی انسانها ایجاد کرده اند دست به 
نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم بزنند همانند فیلم 
»حریم شخصی« نخستین فیلم بلند سینمایی 
احمد معظمی در مقام کارگردان که در سی و 
پنجمین جشنواره فیلم فجر پذیرفته نشد و در 
نهایت در بخش بین الملل جشنواره در اردیبهشت 
13۹6 برای اولین بار اکران شد و به رقابت با سایر 
فیلمها پرداخت؛ پوریا آذربایجانی نیز این بار این 
سوژه را برای خود برگزیده است و با کاوش در 
قصه های مختلف و متفاوت درگیر با این واقعیت 
با همین مضمون  را  فیلم جدیدش  و  ساخته 
جلوی دوربین برده است و امسال روانه ی سی 
و ششمین جشنواره فیلم فجر کرده است؛ وی 
برای فیلم اولش روایتهای ناتمام که شناخته شده 
ترین اثرش نیز محسوب میشود در جشنواره های 
داخلی و خارجی متعددی شرکت و برنده جوایزی 
از جمله جایزه ویژه هیأت داوران ورشو و دیپلم 
افتخار جایزه اول جشنواره بمبئي وکاندید بهترین 
فیلم اول براي روایتهاي ناتمام در جشنواره فجر 

دوره بیست و پنجم شد.
فیلم جشن دلتنگی که در ژانر عاشقانه و درام 
ساخته شده است مضمونی اجتماعی دارد و به 
آسیبهای فضای مجازی میپردازد و درباره رابطه 
واقعی آدمها و گره خوردن آن با فضای مجازی 
است؛ پوریا آذربایجاني در فیلم جشن دلتنگي که 
فیلمنامه آن را به صورت مشترک با همسرش 

مونا سرتوه به نگارش در آورده است؛ چهار قصه 
را همزمان با هم روایت میکند و فیلمنامه پیرامون 
چند شخصیت متمایز با داستانهایی متفاوت که 
به طور موازی و متقاطع پیش میروند و مخاطب 
با همه همراه میشود اما نباید اصالً این فیلم را 
یک فیلم اپیزودیک دانست؛ فیلم روایتی از تنهایی 
انسان معاصر است که برای ادامه ی دلخوشیهای 
خود در زندگی تنگ و تاریک و افسرده ای که 
دارند به فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام 
روی می آورند و به واسطه این شبکه اجتماعی 
به یکدیگر متصل میشوند؛ روایت اول پیرامون 
شخصیتی به نام جهان با بازی محسن کیایی 
و در  دارد  مردی 32 ساله که سودای شهرت 
اینستاگرام سه و نیم میلیون دنبال کننده )فالوئر( 
دارد و برای رفتن از ایران و مهاجرت به کشور 
ایتالیا برای پیگیری رابطه ی عاشقانه ی خود که 
دریافت  دنبال  به  است  شده  رها  پیش  سالها 
وجوهی برای تبلیغ در صفحه ی اینستاگرام خود 
است؛ او در عین حال بعد از همه ی تالشهایی که 
برای جمع کردن این فالوئرها انجام داده است 
در آخرین خبر اعالم کرده که خودکشی کرده 
است؛ جهان در اولین صحنه های فیلم در حال 
بررسی پروفایل شخصیت مهم دیگری به نام سارا 
است؛ روایت دوم پیرامون زندگی سارا با بازی 
سارا قناعت میباشد که شخصیت والیبالیست 

قهرمانی است که به دلیل تصادفی وحشتناکی که 
داشته است، یکسالی ویلچر نشین شده و قادر به 
راه رفتن نیست اما به عنوان یک والیبالیست در 
شبکه های مجازی فعالیت دارد و در صفحه ی 
مجازی خود تصویری را ارائه میدهد که دلش 
میخواهد، تصویری دور از واقعیت و تصمیم دارد با 
هویت جدیدی به زندگی خود ادامه دهد؛ روایت 
سوم پیرامون زندگي زوجي متمول به نام افسانه 
و رضا با بازی پانته آ پناهی ها و بهنام تشکر است؛  
افسانه و رضا که در میانسالی مشکالت تازه ای را 
تجربه میکنند و خانواده ی از هم گسسته ای دارند 
اما افسانه با عکسهایی که از سفره های رنگینش 
میگذارد، زِن نمونه و آدِم خوشبخِت شبکه های 
اجتماعی میشود و روایت چهارم پیرامون زوجی 
به نام کاوه و الله با بازی بابک حمیدیان و مینا 
ساداتی میباشد؛ کاوه و الله در انتظار تولد اولین 
با  خوبی  رابطه  که  الله  و  هستند  فرزندشان 
همسرش ندارد عکسهای دوران بارداری و تصاویر 
سونوگرافی فرزندش را در شبکه های اجتماعی به 

اشتراک میگذارد و ...
فیلم شامل خرده داستانهایی بدون انسجام با 
خط داستانی سست و روایت ضعیف است که 
اینکه  با  این باشد و  از  میتوانست خیلي بهتر 
حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما برای انتقال 
مفاهیم خود در اکثر اوقات به چیزی بیشتر از 

کلیشه های معمول دست نمی یابد و با اینکه 
سوژه ای متفاوت و جدید را در بستر اجتماع 
روایت میکند اما در سطح آسیب شناسی باقی 
میماند و نمیتواند به عمق هیچ ماجرایی نفوذ کند 
چون در سطح حرکت میکند و دلیلش عدم توقف 
و همراهی نکردن با یکی از ماجراهاست و در دو 
روایت 3 و 4 درام آنطور که باید شکل نگرفته و 
شخصیتها همگی روي هوا هستند و داستان وقفه 
ای برای استراحت و تفکر باقی نمیگذارد و چون 
بین موارد مختلف فیلم ارتباط چندانی جز همان 
شبکه های مجازی نیست مخاطب نمیتواند خط 
مستقیمی به عنوان حرف اصلی فیلم پیدا کند 
و از آنجا که فیلم از ابتدا تا انتها بر روی حرف 
و موضوع تاکید دارد جشن دلتنگی در ارتباط با 
مخاطب ناموفق میماند و چالش اصلی داستان 
باید استفاده ی افراطی از فضای مجازی باشد اما 
چنین نیست و فقط این چالش باعث حلقه ی 
اتصال روایت چند خانواده به صورت موازی است 
در بدترین شکل ممکن و برای هر خانواده چالشی 
جداگانه در نظر گرفته میشود تا شخصیتها با 
آنان درگیر شوند و میتوان اینطور نتیجه گرفت 
که اگر روایتها به صورت اپیزودیک و داستانهای 
متفاوت از هم و به صورت جداگانه بیان میشدند؛ 
به عنوان مثال قصه فقط پیرامون روایت 1 و 2 ) 
سارا و جهان ( شکل میگرفت شاید نتیجه بهتري 
داشت و از معایب فیلم عالوه بر ضعف در روایت و 
شیوه روایتگري قصه 3 و 4 میتوان به کش دادن 
بی دلیل یک سوم پایانی فیلم و ورود شخصیت 
رویا با بازي پریوش نظریه در روایت 3 در مقام 
نامزد سابق بهنام تشکر و حضور امید روحاني 
در نقش پدر بابک حمیدیان در روایت 4 اشاره 
کرد؛ یکی از نکات قابل توجه درباره فیلم جشن 
دلتنگی عالوه بر صدای فرهاد مهراد بر روی تیتراژ 
فیلم و بازي خوب محسن کیایي در قامت یک 
اینفلوئنسر اینستاگرامي، موسیقی متن فیلم است 
که آهنگسازی آن به عهده فردین خلعتبری بوده 
است و در ارکستر متروپولیتن شهر پراگ و در 
استودیوی کانال چهار این شهر نواخته و ضبط 

شده است.

»جشن دلتنگی« مضمونی اجتماعی دارد
* مرتضی کوه مسکن

افتتاح پردیس سینمایی مجتمع 
عرش آجودانیه

سینمایی  پردیس 
مجتمع  عرش آجودانیه 
با مدرن ترین تجهیزات 
جهان  سینمای  روز 
 800 ظرفیت  با  و 
صندلی بزودی به بهره 
به  می رسد.  برداری 
گزارش پیام زمان ، مهدی علیمحمدی از مدیران 
سینمایی کشور که مدیریت این پردیس سینمایی 
VIP را نیز به عهده دارد با اعالم این خبر افزود: 
در طراحی و احداث این پردیس سینمایی سعی 
شده از جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات روز دنیا 
بکار گرفته شود تا نهایت آرامش و رفاه اجتماعی 
این  ادامه داد:  به شهروندان هدیه کنیم. وی  را 
با دکوراسیون  پردیس سینمایی شامل 6 سالن 
فناوری ها  و  سیستم ها  از  بهره گیری  و  متفاوت 
روز دنیا همچون گالری،سالن تئاتر،کافه سینماو 
سالنهای انتظار شیک و مدرن VIP و بی نظیر 
است.  این مدیر سینمایی با اشاره به ظرفیت های 
موجود در منطقه آجودانیه تهران و فقدان سالن 
سینما در این محدوده خاطر نشان کرد: با توجه 
نیاز مبرم  و  از سینما  این منطقه  به مهجوریت 
ساکنان منطقه و نیز با توجه به نوآوری و خالقیت 
و بکارگیری امکانات و تکنولوژی نوین در احداث 
این مجتمع سینمایی؛یقینا این پردیس به یکی از 
پردیس های پر رونق و پر مخاطب سینما دوستان 

بدل می شود.

خبر

 

یا رب سببی ساز که یارم به سالمت
بازآید و برهاندم از بند مالمت

خاک ره آن یار سفرکرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

امروز با حافظ

تالش اسرافیلی هابراي آزادي زنان زنداني

طبق گزارش رسیده، آخرین اکران فیلم »اسرافیل« و همچنین آخرین اکران مردمی 
پردیس سینمایی باغ کتاب در سال ۹6 با حضور پژمان بازغی، مستانه مهاجر، آزاده 

صمدی و محمد علیزاده 20 اسفند ماه برگزار شد.
پیش از شروع نمایش فیلم عوامل با حضور بر روی صحنه رفتند و مستانه مهاجر 
تهیه کننده »اسرافیل« با ابراز خوشحالی از حضور مردم در کنار عوامل فیلم برای 
انجام یک کار خیر گفت: از همان ابتدای اکران فیلم تصمیم گرفتیم تا با همراهی 
مردم یک حرکت خیرخواهانه انجام دهیم. در حال حاضر زنان زیادی هستند که به 
دلیل مشکالت مالی ناشی از عدم توانای پرداخت وام یا اقساط و مسایل مالی در 
زندان هستند و تصمیم گرفتیم تا در مسیر اکران »اسرافیل« بتوانیم در حد توانمان 

به این افراد کمک کنیم.
وی افزود: با کمک مردم و از طریق اکران های مردمی در حال تالش هستیم که سه 
مادر که به دلیل بدهکاری به بانک برای بازپرداخت اقساط وام روانه زندان شده بودند، 
آزاد شوند. بسیار خوشحال هستیم که تا پایان اکران می توانیم شرایطی را فراهم کنیم 

که منجر به آزادسازی سومین بانوی زندانی شود.

ماجرایي بیسکویت حیواني و ستارگان هالیوود
مجموعه پوستر انیمیشن پرهزینه »بیسکوئیت حیوانی« منتشر شد تا باالخره 

انتظارها برای اکران یکی از پرستاره ترین انیمیشن های امسال به پایان برسد.
»بیسکوییت حیوانی« به کارگردانی مشترک »اسکات کریستین ساوا« و »تونی 

بنکرافت« 12 آوریل 2017 در امریکای شمالی اکران خواهد شد.
جان کرازینسکی، امیلی بالنت، ایان مک کلن، دنی دویتو و سیلوستر استالونه از جمله 
بازیگران مطرحی هستند که در این انیمیشن به صداپیشگی می پردازند. نکته جالب 
توجه در فهرست بازیگران این اثر حضور جان کرازینسکی و امیلی بالنت به عنوان 
یک زوج هنری است. در این فیلم خانواده ای که در سیرک کار می کنند برای 
جلوگیری از ورشکستی از جعبه شگفت انگیزی استفاده می کنند که پر از بیسکوئیت 
های حیوانی است. تمام بیسکوئیت ها زنده شده و سیرک دوباره رونق پیدا می کند.

استالونه بازیگر بزرگ سینمای هالیوود در این انیمیشن در نقش »مرد گلوله ای« 
ظاهر شده و یا »ایان مکلین« ستاره فیلم های »ارباب حلقه ها« در آن آقای 

هانتینگتون صداپیشگی کرده است.

خبر

کاریکاتور

بدون شرح

علیرضا قربانی و مدیربرنامه هایش؛ هر دو در صفحه شخصی شان 
در توئیتر درباره کنسرت در شهرهای ساری و طرقبه نوشتند: 
»هر دو کنسرت ساری و طرقبه ما با فشار و دستور دادستان 
مجوز نگرفته. فکر می کنم دور تازه ای از فشارها برای اجراهای 
موسیقی شروع شده! خبر به صورت شفاهی به ما رسیده، جزئیات 
بیشتر و دقیق تر رو منتشر خواهیم کرد.«  این درحالی است که 
روز جمعه گذشته 18 اسفند نیز کنسرت فرزاد فرزین و گروه 
شوک در سبزوار از سوی دادستانی لغو شد. فرزاد فرزین روز 
جمعه 18 اسفند ضمن انتشار فیلم کوتاهی در جمع مخاطبانش 

در سبزوار گفت: ما به همراه گروه شوک در سبزوار هستیم. 

سعید داخ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون قصد دارد در نیمه اول 
سال ۹7 نمایش »سیندرال« را در مقام کارگردان روی صحنه 
ببرد. سعید داخ کارگردان و بازیگر درباره برنامه ریزی خود برای 
فعالیت در عرصه تئاتر در سال ۹7 به  مهر گفت: قطعی ترین 
کاری که در حوزه تئاتر دارم، کارگردانی نمایش »سیندرال« 
است که بعد از تعطیالت نوروز ۹7 تمرین های آن را آغاز 
خواهم کرد. وی درباره نویسنده و موضوع این اثر نمایشی 
توضیح داد: نویسنده نمایش »سیندرال« علیرضا حنیفی است 
که آن را برای گروه کودک و نوجوان نوشته ولی من گروه سنی 
نمایش را تغییر دادم و حنیفی این نمایشنامه را بازنویسی کرد.

 كنسرت قربانی
 مجوز نگرفت

 »سیندرال« از دنیای
 امروز سر در می آورد

سرپرست ارکستر ایستگاه که در تاریخ 23 و 24 اسفندماه در 
تاالر وحدت در کنار ناصر چشم آذر کنسرت نوستالژی را روی 
صحنه خواهد برد از افزوده شدن اشکان خطیبی به عنوان 

خواننده این کنسرت خبر داد.
به گزارش رسیده، مهدی نوروزی درباره رپرتوار قطعات اجرایی 
باکالم  قطعات  داریم.  جدید  قطعات  گفت:  کنسرت  دراین 
نسبت به دفعات قبلی بیشتر شده و ارکستر با همان حجم و 
تعداد قبلی است و تغییری نداشته ایم. با یک ارکستر 75 نفره 
به روی صحنه می رویم. رهبر گروه مثل کنسرت های قبلی 
آقای امید رجبی است و مدیرداخلی آقای رضا حیاتی هستند.

 اشكان خطيبی خواننده 
كنسرت چشم آذر


