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به گزارش زمان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجا با اشاره به الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد 
مخدر مبنی بر تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، تصریح کرد که پلیس از اول هم موافق چنین 
طرحی نبود.سردار مسعود زاهدایان اظهارکرد: باید ببینیم مضرات این قانون در دراز مدت چیست؟ این قانون 
در کوتاه مدت سبب شده تا قاچاق های خرد افزایش پیدا کند. مثال اگر اعدام برای یک موادی از 100 
کیلوگرم به باال لحاظ شود، قاچاق هایی در 99 کیلوگرم و 99 کیلو و500 گرم انجام می شود و قاچاقچیان 

مقادیری کم تر از حد اعدام را انتخاب می کنند که مشمول چنین مجازاتی نشوند.

واکنش پلیس به تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر
به گزارش زمان، سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور گفت: احراز هویت در معامالت ملکی با کارت هوشمند 
ملی و با استفاده از اثر انگشت تعبیه شده در این کارت انجام می شود.سیف اهلل ابوترابی افزود: استفاده از کارت 
هوشمندملی برای احراز هویت در معامالت ملکی از دهه فجر امسال به دنبال همکاری دو سازمان ثبت احوال و 
سازمان ثبت  اسناد و امالک کشور انجام خواهد شد.وی ادامه داد:مقرر شده است با کارت هوشمند ملی مشخص 
شود که فرد حقیقی معامالت ملکی را انجام داده است. تاکنون برای نزدیک 30میلیون نفر ایرانی کارت هوشمند 

ملی صادرشده و پیش بینی شده است تا پایان سال 97 برای تمام ایرانیان واجد شرایط این کارت صادر شود.

انجام احراز هویت در معامالت ملکی با کارت هوشمند ملی 
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 اعالم نتایج مناقصات
 فرعی فاز ۱۱ پارس جنوبی

تا یک ماه آینده

۱

مجلس شورای اسالمی کلیات بودجه را تصویب نکرد؛

یخبندان بودجه در بهارستان
به گزارش زمان، پس از بررسی الیحه بودجه در دو نوبت صبح و عصر دیروز یکشنبه نمایندگان با ۸3 رای موافق، 1۲0 مخالف، 9 ممتنع از ۲1۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات الیحه بودجه مخالفت کردند.به گزارش 
زمان، در جلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی کلیات الیحه بودجه را در دستور کار قرار دادند.10 نماینده در مخالفت و 10 نماینده در موافقت با کلیات الیحه بودجه سخنرانی کردند.مخالفان الیحه 

بودجه افزایش انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تطابق بودجه با برنامه ششم توسعه، عدم توجه به مشکالت معیشتی معلمان و آموزش و پرورش را از دالیل مخالفت خود اعالم می کردند.

 افزایش
3برابری یارانه 

نیازمندان

تغییر روند تعیین 
شهریه مدارس 

غیردولتی

 ماندگاری
  هوای سرد

 تا چهارشنبه
32۱

2

2

وزیر کشور تشریح کرد:

جزئیات عملیات مقابله با تروریست ها 
در غرب کشور

۲ شرط برقراری عدالت اقتصادی

اصالحیه 
ارزیابی  فراخوان  آگهی  در 
کیفی مناقصه خرید )دو مرحله 
درخواست  شماره  ای(به 
مناقصه  با شماره   9400049
نوبت  که  ص/96  1143/ج 
 96/10/3 مورخ  در  آن  اول 
مورخ  در  آن  دوم  نوبت  و  نشریه 3653  به شماره 
96/10/4 به شماره نشریه 3654 به چاپ رسیده، 
وسیله  بدین  که  باشد  می   4433 آن  مجوز  شماره 

اصالح می گردد.

شرکت ملی نفت ایران 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز

گچساران )سهامی خاص(

پس از بررســی الیحه بودجه در دو نوبت صبح و 
عصر دیروز یکشــنبه نمایندگان با ۸3 رای موافق، 
1۲0 مخالــف، 9 ممتنع از ۲1۶ نماینده حاضر در 

مجلس با کلیات الیحه بودجه مخالفت کردند.
به گزارش زمان، در جلسه علنی دیروز نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی بررســی کلیات الیحه 

بودجه را در دستور کار قرار دادند.
10 نماینده در مخالفت و 10 نماینده در موافقت 
با کلیات الیحه بودجه ســخنرانی کردند.مخالفان 
الیحــه بودجه افزایش انتشــار اوراق مشــارکت، 
برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تطابق بودجه 

با برنامه ششــم توســعه،  عدم توجه به مشکالت 
معیشــتی معلمان و آموزش و پرورش را از دالیل 
مخالفت خــود اعالم مــی کردند.موافقان کلیات 
الیحه بودحه نیز معقدند بودند کمیســیون تلفیق 
برنامــه های خوبــی برای ایجاد اشــتغال، از بین 
بردن فقر مطلق و حل مشــکالت معیشتی مردم 
دارد. به همین دلیل خواســتار موافقت نمایندگان 
با کلیات الیحه بودجه بودند.الیحه بودجه ســال 
97، 19 آذرماه سال جاری از سوی رئیس جمهور 
به مجلس ارائه شــد.دولت در این الیحه خواستار 
افزایش نرخ حامل های انرژی برای ایجاد اشتغال، 

برداشــت از صندوق توســعه ملی برای اختصاص 
به بودجه دفاعی، مشــکالت محیط زیستی بود و 
همچنین حذف تعداد زیــادی از یارانه بگیران را 
پیش بینی کرده بود.کمســیون تلفیق مجلس در 
بررسی الیحه بودجه با افزایش قیمت حامل های 
انــرژی مخالفت کرد و این تبصره حذف شــد اما 
همچنان تبصره مربوط به حذف 3۴ میلیون نفر از 
دریافت یارانه نقدی در گزارش کمیسیون تلفیق از 
الیحه بودجه باقی مانده است.پس از بررسی الیحه 
بودجــه در دو نوبت صبح و عصر دیروز نمایندگان 
بــا ۸3 رای موافق، 1۲0 مخالف، 9 ممتنع از ۲1۶ 
نماینده حاضــر در مجلس با کلیات الیحه بودجه 
مخالفــت کردند.رئیس مجلس اظهار داشــت: از 
کمیســیون تلفیق می خواهیم بحث ها را شروع 
و به پیشنهاداتی که نمایندگان در صحن علنی به 

بودجه داشتند توجه کنند.

ماندگاری هوای 
سرد تا چهارشنبه

 
سازمان هواشناســی طی اطالعیه ای اعالم کرد 
به دلیل کاهش شــدید دما در غالب نقاط کشور 
و ماندگاری آن تا صبح چهارشــنبه )11 بهمن( 
مدیریت در بهینه ســوخت و انرژی بویژه مصرف 
گاز جهت اجتناب از افت فشار در شبکه گازرسانی 

توصیه می شود.
به گــزارش زمــان به نقل ازایســنا، ســازمان 
هواشناســی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: »با 
توجه به کاهش شدید دما در نیمه شمالی کشور 
طی امشــب و صبح فردا )9 بهمن( یخ زدگی در 
معابر عمومی و جاده های بین شهری و احتمال 
ریزش بهمن به ســبب انباشــت برف در مناطق 

برفگیر جاده های کوهستانی پیش بینی می شود. 
از این رو به شهروندان توصیه می شود از سفر غیر 
ضروری خودداری و در صورت لزوم از تجهیزات 
زمستانی و بخصوص زنجیر چرخ استفاده کنند.

با توجه به افت دما به زیر صفر و عدم ذوب برف، 

بار برفی ســنگین روی درختان موجب شکستن 
شاخه های آنها می شــود لذا توصیه می شود در 
اسرع وقت شهرداری ها و هموطنان با تکان دادن 
درخت ها انباشته از برف نسبت به سبک کردن بار 

روی آنها اقدام کنند.«

مجلس شورای اسالمی کلیات بودجه را تصویب نکرد؛

یخبندان بودجه در بهارستان

سرمقاله
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۲ شرط برقراری عدالت اقتصادی
*مهدی پازوکی

اقتصاد آزاد و اطالعات شــفاف وظیفه کالســیک دولتها است.اما 
واقعیت این است که در اقتصاد کشور ما دولت که باید نقش داور را 
ایفا کند متاسفانه وارد بازی می شود و زمانی که این اتفاق می افتد 
دولت به هر حال مجبور اســت که به نفع طرفی که نزدیک به آن 
است اعمال نظر کند و این یعنی شرایط مسابقه از وضعیت برابر و 
یکسان خارج می شود.اگر دولت و نهادهای آن نباشند و یا وظیفه 
خودشــان را آنچنان که باید انجام ندهند اقتصاد بازار نمی تواند به 
ثبات برسد. برای تحق عدالت اقتصادی، دولتها باید دو کار اساسی 
انجام دهند: طراحی سیستم مالیاتی کارآمد و طراحی یک سیستم 

تامین اجتماعی کارا.
این دو اقدام سبب می شــود تا از محل درآمد مالیاتی افرادی که 
زیر خط فقر هستند نیازهایشان تامین شود. این همان چیزی است 
که ما در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک مشاهده می کنیم و از 
زمانی که فرد به دنیا می آید تا زمان مرگش از امکانات بیمه تامین 
اجتماعی برخوردار اســت. در واقع در چنین کشــوری در صورتی 
کــه فرد از یک میزانی درآمدش باالتــر رود،باید مالیات بپردازد و 
در صورتی هم که درآمدش از یک میزانی پایین تر باشــد مالیات 
معکوس شامل حالش خواهد شد.اما در مقابل سیستم تعاونی هم 
وجــود دارد که عملکرد آن به زیان اقتصاد اســت. یعنی از تعاونی 
مســکن تا تعاونی مصرف و اعتبار همه و همه به نوعی ایجاد رانت 
و فســاد می کند. زمانی که تعاونی مســکن وجود داشت من در 
تحقیقاتی که داشــتم دیدم بالغ بر 50 درصد کسانی که از طریق 
تعاونی ها صاحب مســکن شــده بودند، از قبــل دارای یک واحد 
مسکونی بوده اند. در واقع این سیستم توانست ایجاد رانت کند که 
برخی ها از آن متنعم شــدند.برخی عدالت را در نتایج می دانند و 
برخی دیگر در فرصتها. حال آنکه عدالت در نتایج نهایتا می تواند 
خود به فرصت سازی منجر شود. توجه داشته باشیم که قرن بیستم 
برای دنیا حکم یک آزمایشــگاه را داشت. ما در قرن بیستم شاهد 
ظهور مارکسیســم لنینیسم و سوسیالیسم شــوروی بوده ایم که 
کشــورهایی مانند چین از آن الگوبرداری کرده اند و از طرف دیگر 
اقتصاد آدام اسمیتی و اقتصاد آزاد را داشته ایم که کشورهایی مانند 
ژاپن و کره جنوبی آن را به کار بستند. امروز کارنامه آنها در مقابل 
چشــم ما قرار دارد؛سوال این اســت که کدامیک از این دو طرف 
وضعیت بهتری دارند؟ آیا ژاپنی ها دارای وضع اقتصادی مناســب 
تری هستند یا کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق؟ حال آنکه 
چیــن هم تا زمانی که دروازهها را باز نکرده بود، چین نشــد.مثال 
دیگر اقدامات کمال درویش در ترکیه است. ترکیه کشوری بود که 
به لحاظ مالی نامنضبط بود. نتیجه انضباط مالی این شد که درآمد 
ســرانه این کشور امروز به دو برابر کشور ما و تورم هفتاد درصدی 
آن به هفت درصد کاهش یابد.بنابراین اگر ما بتوانیم شرایط مسابقه 
عدالت در فرصتها را برابر کنیم، می توانیم امیدوار باشــیم که در 
جهت عدالت اقتصادی قرار داریم. یعنی شرایط قبل از مسابقه باید 
برابر باشــد. اما اگر کسی توانایی بیشتری داشت طبیعی است که 

برنده باشد و به سود بیشتری دست یابد.
Albrz.payam@gmail.com

تغییر روند تعیین شهریه مدارس 
غیردولتی

 رئیس ســازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به تغییر سازوکار تعیین شهریه 
مدارس غیردولتی و در پاســخ به اینکه چرا برخی 
مدارس اقدام به دریافت مبلغی از شهریه به صورت 
علی الحســاب کرده و به نوعی پیش ثبت نام انجام 
می دهند گفت: این کار مطلقا درست نیست؛ میزان 
شــهریه را قبل از خرداد اعالم و این الگوی شهریه 
را به جد پیگیری و دنبال می کنیم.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، مجتبی زینی وند با اشاره به تغییر 
روند تعیین شــهریه مدارس غیردولتی اظهار کرد: 
برای ســال آینده ســاز و کاری در نظر گرفتیم و 
کارگروهی در ســطح منطقه تعییــن کردیم که 
شــهریه را با توجه به مقتضیات منطقه مشخص 
کند.وی افزود: اگر موسس به شهریه معترض بود 
می تواند مراتب اعتراض خود را به شــورای نظارت 
استان و در نهایت به شورای نظارت مرکزی اعالم 
کند.رئیــس ســازمان مدارس غیردولتــی وزارت 
آمــوزش و پرورش بــا بیان اینکــه تفاهم نامه ای 
میان آموزش و پرورش منطقه  و موســس مدرسه 
غیردولتی منعقد خواهد شد که موسس حتما باید 
به آن شهریه عمل کند گفت: قبال این فرآیند وجود 
نداشت و امسال برای آنکه موسسان را به دریافت 
مبلغی که معین شده مقید کنیم این سازوکار را در 
نظر گرفتیم.زینی وند در پاسخ به اینکه چرا برخی 
مدارس اقدام به دریافت مبلغی از شهریه به صورت 
علی الحســاب کرده و به نوعی پیش ثبت نام انجام 
می دهند گفت: این کار مطلقا درست نیست؛ میزان 
شهریه را قبل از خرداد اعالم و این الگوی شهریه را 
به جد پیگیری و دنبال می کنیم.وی درباره نظارت 
بر عملکرد مدارس غیردولتی و بکارگیری نیروهای 
متخصص در این مدارس عنــوان کرد: ماموریتی 
به مناطق داده شــده که حتمــا عملکرد مدارس 
را رصد کرده و بازدیدهایی از آنها داشــته باشند. 
اگر مدارسی شهریه اضافه از والدین دریافت کنند 
حتما پیگیری و برخورد مناسب با قانون با متخلف 

صورت می گیرد.

اخبار

سرمقاله

هرکه از رأی و اندیشه دیگران استقبال 
کند مواضع خطا را خواهد شناخت.

کالمامیر

وزیر کشور درباره عملیات مشترک سپاه و وزارت 
اطالعــات برای برخورد با تیــم عملیاتی در غرب 
کشور گفت: شنبه یک تیم عملیاتی در کمین سپاه 
و وزارت اطالعات قرار گرفت و 1۶ نفر از آنها مجبور 

به تسلیم شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، عبدالرضا رحمانی 
فضلی دیروز در حاشــیه پنجمین جلسه مشترک 
شــورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور 
اظهار کرد: مرتب گزارشهایی در مورد ورود تیم های 
عملیاتی به کشور داشــتیم که با اشراف نیروهای 
اطالعاتی و نظامی توانســته ایم به  موقع و سریع با 
آنها برخورد کنیم. شنبه نیروهای سپاه با همکاری 
وزارت اطالعات یک تیم عملیاتی را شناسایی کرده 
بودند و این تیم در کمین نیروهای سپاه قرار گرفت.

وی افزود: 1۶ نفر از این نیروها در درگیری مجبور 
به تســلیم شدند یک نفر از آنها به هالکت رسید و 
ســه نفر از نیروهای ما از جمله یک پاســدار و دو 
بسیجی به شهادت رسیدند.وزیر کشور خاطر نشان 
کرد: نیروهای ما در تعقیب چهار نفر از افراد این تیم 
عملیاتی هستند و امیدواریم با آنها برخورد مناسبی 
داشته باشــند.رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در 
حوزه امنیتی به کمک مردم نیازمندیم، اظهار کرد: 
همکاری بسیار خوبی در مرزها وجود دارد و با رصد 
مستمر و هوشیاری نیروهای نظامی و اطالعاتی در 
داخل و خارج مرزها توانســته ایم کنترل خوبی در 

این مناطق داشــته باشیم اما ما به اطالع مردم هم 
نیازمندیم. مردم در هر نقطه از کشــور اگر با موارد 
مشکوک مواجه شدند یا اخباری به دستشان رسید 
که دال بر گزارش امنیتی بود، حتما به مسئوالن به 
ویژه مســئوالن اطالعاتی گزارش دهند تا کشور را 
از تهدید دشمن نجات دهیم.وزیر کشور همچنین 
در تشریح پنجمین جلسه مشترک شورای توسعه و 
امنیت پایدار شرق و غرب کشور اظهار کرد: برگزاری 
شورای توسعه شــرق و غرب کشور مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی اســت.  سه مصوبه در حوزه های 
مرزی شــامل کارگروه ویژه مرز، شــورای توسعه 
شرق و شورای توسعه غرب داریم که در سال های 

اخیر با رویکرد توسعه با تکیه بر مسائل امنیتی دو 
شورای توسعه شرق و غرب با یکدیگر ادغام شدند. 
در مناطق مرزی با دو مساله ضعف توسعه تاریخی 
و اهمیت توجه به  امنیت مواجه هســتیم که الزم 
اســت به این دو مقوله توجه خاصی شود به همین 
منظور شــورای عالی امنیت ملی از 10 سال قبل 
تصویب کرده که این شوراهای توسعه برگزار شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در ســال های گذشته 
اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است گفت: 
در دوره جدید بحث توســعه را از حوزه امنیتی به 
حوزه اقتصادی و توســعه ای با رویکرد تقویت این 
مسئله انتقال داده ایم زیرا باید همه جوانب سیاسی، 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در امر توسعه دیده 
شود. همچنین در این جلسه مقرر شد استان هایی 
که شــامل این حوزه می شــوند از جمله اســتان 
کردستان، آذربایجان غربی، ایالم، لرستان، خراسان 
جنوبی، کرمانشاه، سیســتان و بلوچستان طرح و 
سند توسعه اســتانی داشته باشند که در قالب آن 
سند توسعه هم همکاری و همگرایی میان دستگاه 
ها باشد و هم اولویت بندی در انجام برنامه ها باشد 
و هم توجه بیشــتری در سطح ملی به این استانها 
صورت بگیرد.وی با اشاره به اینکه در این شورا نیز 
۴ کمیته فعال هســتند که کارهای خود را انجام و 
گزارش عملکرد خود را ارائه می کنند  اظهار کرد: 
مقرر شد این جلسه را ماهانه برگزار کنیم.رحمانی 
فضلی با بیان اینکه مصوبات جلسه شورای توسعه 
و امنیت پایدار شــرق و غرب کشور به دولت ارائه 
خواهد شــد، گفت: هرکدام از ایــن مصوبات الزم 
باشــد در دولت تصمیم گیری می شود و هرکدام 
که نیازمند باشــد، رئیس جمهــوری با اختیاراتی 
که دارند دســتور می دهد تا پیگیری شود.رحمانی 
فضلی در پایان با اشاره به اینکه تصمیمات این شورا 
الزم االجراست خاطرنشان کرد: این شورا، شورایی 
جامع است که نمایندگانی از قوه مقننه، قوه قضاییه، 
نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی حضور دارند که 
امیداوریم تصمیمات این شورا برای مناطق مرزی 

موجب خیر و برکت باشد.

وزیر کشور تشریح کرد:

جزئیات عملیات مقابله با تروریست ها در غرب کشور

رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم همکاری بازارهای پول و ســرمایه در 
تخصیص بهینه منابع مالی تاکید کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
ولی اله ســیف دیروز در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال فعالیت 
بازار سرمایه، با اشاره به اصالح ساختاری  بانک ها توسط بانک مرکزی 
گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی 
و مدیریتی خــود در کنار فعالیت های جاری بــه حوزه های اصالح 
ساختار مرتبط با ماموریت هایش ورود کرد. مهار تورم افسار گسیخته، 
مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای 
نظارت بر بانک ها و تالش در جهت شــفاف سازی اطالعات مالی از 
جمله این دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتی نسبت به اهداف 
تعیین شده محقق شده است.وی افزود: فقدان زیرساخت های قانونی 
و اطالعاتی، عدم تقارن اطالعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم گیران 
و ســایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت باالی ذینفعان نامشروعی 

که به ســواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده اند از جمله موانع 
پرقدرتی هســتند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین تر، 
ســدهای چند الیه ای را در مســیر اقدامات اصالحی ایجاد کرده اند. 
بنابرایــن میزان موفقیت ما بی تردید در گــرو عزم ملی، مقاومت و 
از خود گذشــتگی است.رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از 
سخنان خود به موضوع »شفافیت در سیفبازار سرمایه« اشاره کرد و 
گفت: "شــفافیت"  در بازار سرمایه بی تردید یکی از پیش نیازهای 
قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن 
ارج نهادن به تالش هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی 
مســئولین، مدیران و کارشناسان بازار ســرمایه به عمل آمده است، 
شواهد نشــان می دهد که هنوز الزم است اقدامات بنیادین بیشتری 
برای رســیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود.

رئیس شــورای پول و اعتبار  به دامنه شفافیت در بازار سرمایه اشاره 

کرد و گفت: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز 
شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم های معامالتی و نظارت کارا و 

اثربخش متضمن سالمت فعالیت ها را در بر می گیرد. 

لزوم همکاری بازار پول و سرمایه در تخصیص بهینه منابع مالی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طالقان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده3 قانون 
و ماده 13 ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  رای شماره139۶۶03310130010۴5هیات  1.برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقذ سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابوالحسن زارعی فرزند ابولقاسم 
شماره شناسنامه 1صادره از طالقان در ۶09۴/5۴سهم مشاع از 10۲71/5۸سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت10۲71/5۸متر مربع پالک ۲35۲فرعی از 33اصلی 

واقع در زیدشت خریداری از مالک رسمی اقای کربالئی حسین اقا محرز گردیده است
۲.برابر رای شماره139۶۶03310130010۴۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرامرز غرقی فرزند میرزا بابا بشماره شناسنامه7صادره 
از طالقان در۴177/0۴سهم مشاع از 10۲71/5۸سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 10۲71/5۸متر مربع پالک ۲35۲فرعی از33 اصلی واقع در زیدشت خریداری 
از ملک رسمی اقای کربالئی حسین اقا محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی  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 مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف:۴50۸

تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/11/۲۸ 
 رسول مالمیر   کفیل ثبت اسناد و امالک طالقان

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139۶۶033101100۲717 مورخ 139۶/10/۲3 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس زارع زردینی 
بشناسنامه شماره 1۸5 صادره از یزد فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۲۴0 متر مربع مفروز از پالک شماره ۲5۸ فرعی از 170 اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای غالمرضا شعبانی پور و با مالکیت مالک اولیه آقای 
رسمتعلی ترابی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 11۴59 م/الف 

تاریخ انتشار نوبت اول 139۶/11/9  تاریخ انتشار نوبت دوم 139۶/11/۲۴ 
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

متن آگهی 
پرونده کالسه 9۶099۸۶۶115000۲3 شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
آقای   : شاکی   9۶0997۶۶13۸007۲0 شماره  نهایی  (تصمیم  سابق  جزایی   10۴(
آباد  به نشانی استان لرستان -شهرستان خرم  نوروز  محمدامین فروغی نسب فرزند 
چهارراه طیب خ 75 متری کریم خان نبش مهریزدان 7-متهم :آقای محمد عباسی 
فرزند سعید به نشانی لرستان--خرم آباد خیابان طیب رنگین کمان 15 آخر کوچه سمت 

راست 7حیاط به آخر مانده درب قرمز رنگ -اتهام :ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : درخصوص اتهام محمد عباسی فرزند سعید مجهول المکان دایر بر ایراد 
جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای محمد امین فروغی با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و نظر به شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی احراز درگیری فی مابین شاکی 
و متهم )ص 1۸( و سایر قرائن و امارات موجود النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف 
را محرز دانسته لذا از نظر جنبه خصوصی جرم )دیه (به استناد مواد 559و 709 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 139۲ متهم را به پرداخت دیه صدمات وارده در حق شاکی 
محکوم می نماید 1-بابت جرح فرق سر و الله گوش چپ جمعا چهاردرصد دیه کامل 
۲-بابت جرح سمت چپ صورت دو درصد دیه کامل 3-بابت خراشیدگی سمت راست 
شکم ،کتف چپ ، خلف قفسه سینه و کمر جمعا دو درصد دیه کامل ۴-بابت خراشیدگی 
سمت راست گردن یک درصد دیه کامل 5-بابت جرح دو ناحیه جداگانه خلف گردن 
جمعا چهاردرصد دیه کامل مع الوصف در خصوص آن قسمت از اتهام انتسابی به متهم 
پرونده مبنی بر استفاده مشارالیه از چاقو با امعان نظر در محتویات پرونده و دالیل ابرازی 
شاکی بلحاظ عدم کفایت دلیل به استناداصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی رای 
بر برائت مشارالیه در این خصوص صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد - بهروز قدمی . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای یحیی عموری فرزندمطیر.خواهان خانم آمنه 
مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یحیی عموری به خواسته ثبت واقعه ازدواج مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9۶099۸۶1۴1101۲۶1شعبه1دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ139۶/1۲/1۶ساعت۸:30تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.   شماره م.الف)9/115۶(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-پریساعباسی

آگهی حصر وراثت
خانم نساءدشتی پورنام پدرناصر،بشناسنامه ۲0۴0صادره ازآبادان درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم حلیمه شیلی بشناسنامه9صادره 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  9۶/10/۲9درماهشهراقامتگاه  بوشهردرتاریخ 
انجام  با  )دخترمتوفی(والغیر.اینک  ازآبادان  پوربشناسنامه۲0۴0صادره  1-نساءدشتی 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشداز تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف 
حوزه مرکزی ماهشهر کد ۴تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و 

رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.شماره م الف:)1۶/7۴۸(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهر کد 4

آگهی حصروراثت
بانوفاطمه شیخی نام پدرعیسی خون بشناسنامه۲۲5صادره ازرامهرمزدرخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم سوخته ممبینی رادبشناسنامه9۶79صادره 
عبارتنداز1-متقاضی1- اش  ورثه  فوت  دائمیش  درتاریخ95/9/۲7دررامهرمزاقامتگاه  ایذه 
فاطمه شیخی فرزندعیسی خون بشناسنامه۲۲5وکدملی19105151۴0متولد133/1/۲

بشناسنامه۴۸3وکد  رادفرزندسوخته  متوفی(۲-محمدممبینی  ازرامهرمز)همسر  ۲صادره 
رادفرزندسوخته  ممبینی  ازایذه3-مسلم  صادره  ملی1۸۴0۴۲۶9۶9متولد135۶/۶/31 
بشناسنامه/کدملی190007193۲متولد13۶9/3/۸ صادره ازرامهرمز)پسران متوفی(۴-گلستان 
ممبینی رادفرزندسوخته بشناسنامه۴73وکدملی ۴۸19۲۶7371متولد13۴3/۶/۲0صادره 
ازباغملک5-حلیمه ممبنی رادفرزندسوخته بشناسنامه۴7۴ وکدملی۴۸19۲۶73۸۸متولد۴/
13۴7/۶صادره ازباغملک۶-سیمین ممبنی رادفرزندسوخته بشناسنامه /کدملی۴۸19۲۶739
۶متولد1350/۶/7صادره ازباغملک7-گلی ممبنی رادفرزندسوخته بشناسنامه ۴7۶وکدملی۴۸
19۲۶7۴01متولد135۲/۶/10صادره ازباغملک۸-مرضیه ممبینی رادفرزندسوخته بشناسنامه

۸وکدملی19115۴۶309متولد13۶1/9/17صادره ازرامهرمز9-زهراممبینی رادفرزند سوخته 
بشناسنامه30۲9وکدملی191175۸۸37متولد13۶5/۸/11صادره ازرامهرمز)دختران متوفی( 
والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه 

اعتبارساقط است. شماره م الف)1۲/۶5۴(
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه93000۲۴و93000۲5ششدانگ یک باب خانه پالک 
شماره11۶۶ فرعی از1اصلی بخش۲گتوندبنام آقای رحیم رحیمی ثبت وسندمالکیت 
آن صادرگردیده است،طبق اسنادرهنی شماره۸۲99۲مورخ۸3/1۲/۲۶بصورت ششدانگ 
دریافت  دفترخانه39اهوازدرقبال  مازادهردوتنظیمی  و1057۶۲مورخ۸۶/7/۲9بصورت 
تسهیالت دررهن بانک صادرات خوزستان قرار گرفته که پس ازعدم پرداخت اقساط 
منجربه صدوراجرائیه وتشکیل پرونده اجرایی دراداره اجرای اهوازوسپس نیابت تعقیب 
عملیات اجرایی به این واحداجرااعطاگردیدوپس ازابالغ اجرائیه واخطاریه های قانونی 
وطبق نظرکارشناس رسمی به مبلغ53۶/3۶0/000ریال ارزیابی وقطعی اعالم شده وبه 
مرحله مزایده رسیده است.پالک فوق به مساحت۲75/3۶مترمربع عرصه و110مترمربع 
آجری،دارای  ونمای  وتیرآهن  ضربی  طاق  آجری)سنتی(،سقف  اسکلت  دارای  اعیان 
اشتراک آب وبرق وگاز ودرتصرف راهن میباشد،پالک فوق ازساعت9الی1۲روزیکشنبه 
به فروش می رسد. مزایده  وامالک گتوندازطریق  اسناد  ثبت  مورخ9۶/11/۲9دراداره 

مزایده ازمبلغ پایه53۶/3۶0/000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته 
می شود.الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق ،گازاعم ازحق انشعاب 
ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای آنهاباشدونیزبدهی های مالیاتی 
وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده 
باشدبه عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم عشروحق مزایده نقداوصول می 
گردد.ضمناچنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان 

ساعت ومکان مقرربرگزار خواهدشد.     شماره م.الف)1۶/1۸۲(
مسئول واحداجرای اسنادرسمی گتوند-مسعودفاطمیان

آگهی حصروراثت
بانو آمنه تمیمی پور نام پدر عبد بشناسنامه17۴03۶15۲0صادره از اهواز درخواستی 
به خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم  مجید 
خرمشهر  در  تاریخ95/11/17  در  خرمشهر  بشناسنامه5۶۸صادره  سکینی  ظریفیان 
فوق۲-زینب  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه 
ظریفیان سکینی شماره ملی1۸۲07۴۲93۸ خرمشهر)دخترمتوفی(3-بلیوه سکینی 
بشماره شناسنامه310صادره از شادگان )مادر متوفی(متوفی بجزنامبردگان فوق وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:)9/1159(
رئیس شعبه7 شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی موضوع ماده
10آئین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن

مسکن  ازتولیدوعرضه  وحمایت  ساماندهی  قانون  به  موادی  الحاق  قانون  به  باعنایت 
امالکی  اقتصادی وموضوع سنددارکردن امالک شهری  قانون پنجم توسعه  درراستای 
راکه درشهرهای صالح شهرو ترکالکی وسماله بانمایندگی بنیادمسکن انقالب اسالمی 
منجربه صدوررای گردیده است رابشرح ذیل آگهی مینماید:بخش1:۲-پالک1/19۴7آقای 
واقع  19۴/19مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  فرزندچواک  ربانی  محیسن 
چواک  فرزند  عبدالرضاسویدی  دربخش5گتوندشهرترکالکی.۲-پالک1/19۴9آقای 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت3۴9/۲7مترمربع واقع دربخش5گتوندشهرترکالکی.3-پالک 
5/۲07آقای عبدالعلی منجزی فرزندنادعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت9۴3/37مترمربع 
مختاری  طالبس  ۴-پالک۲0/۴۲۴خانم  بخش5گتوندشهرترکالکی.بخش5:  در  واقع 
واقع  مساحت۲09/11مترمربع  به  یکبابخانه  ششدانگ  علی  فرزندشیخ  چهاربری 

دربخش5گتوندصالح شهر. شماره م.الف)1۶/1۸5( تاریخ انتشار:9۶/11/9
مسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

اگهی حصروراثت
بانو حمیده ناصرپورکیانی نام پدرعبداللطیف بشناسنامه10 صادره از آبادان درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم مالک ثامری 
پور بشناسنامه10۲۴ صادره از آبادان درتاریخ 9۶/۶/1۸در آبادان اقامتگاه غیردائمیش 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)همسر متوفی(۲-ابراهیم 
ثامری پور بشناسنامه1۸10۴۲9۴39آبادان)پسر متوفی(والغیر. اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه 
گواهی  داردواال  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط 

است. شماره م الف:)9/113۶(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی حصروراثت
بانو رویا غالمیان نام پدر محمد بشناسنامه1۲1صادره از آبادان درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم حسین رادان بشناسنامه1055 
اش  ورثه  فوت  دائمیش  غیر  اقامتگاه  آبادان  تاریخ9۶/9/10در  در  خرمشهر  صادره 
عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر )همسر متوفی(۲-علی رادان بشناسنامه 
33۸07100۸3بندر عباس)پسر متوفی(3-طناز رادان بشناسنامه 33۸1۲509۸1بندر 
عباس )دختر متوفی(والغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:)9/1157(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
شماره پرونده: 3/75۲/9۶ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان:نعمت اله ابراهیمی- فرزند :عبدالکریم  خوانده :عرفان بسته- فرزند: عبدالرحمن
خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بها بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 139۶/1۲/1۴  ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین شده است. 
لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ میشود در وقت مقرر 
برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی 

مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانروددادخواست را تحویل بگیرد.

آگهی مفقودی
ای  نقره  رنگ  مالکیت(خودروپراید131SLمدل1391به  سبز)شناسنامه  برگ 
شاسی موتور۴۸1۲7۴9وشماره  شماره  3۴-7۸5ص۴۶به  انتظامی  شماره  به  متالیک 

وازدرجه  مفقودگردیده  سفیدخوش  مرتضی  علی  NAS۴11100C11935۴1بنام 
شهرستان دزفولاعتبارساقط است.

مفقودی
با شماره شاسی  با شماره پالک ۲19ص75ایران ۸۲مدل   برگ سبز و سند کمپانی 
maam01cavdk۸3۶05۶ بنام علی مراد حاجی  پور گنجی مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

دادنامه
 پرونده کالسه 9۶099۸1۲۲73003۸0شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد 
تصمیم نهایی شماره خواهان آقای یوسف قباد یان فرزند حبیب اهلل به نشانی محمود آباد خیابان 
امام ره نسیم 53 پالک ۲5 خوانده  آقای سیدحسین معین الدینی  به نشانی آذربایجان غربی 
مهاباد کوی زیبا ایستگاه ۶ کوچه دوم غربی خواسته الزام به فک پالک خودرو در دادگاه به خصوص 
دعوی آقای یوسف قبادیان  و فرزند حبیب اهلل به طرفیت خوانده آقای سید حسین محی الدینی به 
خواسته الزام خوانده به فک پالک خودروی زانتیا به شماره انتظامی ۶۴3ط۸7ایران ۸۸با احتساب 
خسارات دادرسی ماه حصل ادعای خواهان این است که یک دستگاه اتومبیل شماره انتظامی فوق 
را به خوانده فروختم و وکالت فروش نیز به ایشان اعطا نمود که نامبرده علیرغم گذشت سه سال از 
تاریخ فروش نسبت به فک پالک و تنظیم سند اقدام نکرده است و با پالک انتظامی مشغول تردد 
می باشد خوانده علیرغم ابالغ قانونی از حضور در داگاه و دفاع از دعوی مطروحه استنکاف ورزیده 
است دادگاه با توجه به رسیدگی های معمولی و احراز مالکیت رسمی خواهان نسبت اتومبیل موضوع 
دعوی به داللت پاسخ استعالم از پلیس راهور محمود آباد و با عنایت احراز حقوقی عقد بیع فی 
مابین متداعیین و اینکه خوانده  علیرغم  داشتن اختیار  قانونی بر  اساسی وکالتنامه  رسمی شماره 
۴9۸73مورخ 9۴/11/15دفترخانه شماره 1۲1 محمودآباد و انقضای مدت بالنسبه  طوالنی اقدامی 
در جهت تعویض پالک انتظامی خودرو ننموده و با پالک انتظامی متعلق خواهان مشغول تردد می 
باشد و با  التفات به اینکه به لحاظ تغییر سیستم شماره گذاری در چند سال اخیر مالکیت شماره 
انتظامی نیز  قائم به شخص  بوده و به تبع اتومبیل منتقل نمی گردد و همین رویه  روی سبب 
می گردد و کلیه تخلفات معموله  توسط خودرو به حساب و به نام مالک پالک منظور و موجبات 
خواهان تضرر خواهان را  فراهم نماید و خواهان نیز با تقدیم دادخواست حاضر عدم رضایت خویش 
به ادامه استفاده خوانده از شماره انتظامی متعلق به خود را اعالم نموده است علیهذا با عنایت به 
مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت  تلقی و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی 
که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی باشد  به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی 
باشد لذا ضمن پذیرش دعوی مطروح و مستندا به ماده 10 قانون مدنی مواد 515 و 519 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به استردادپالک 
انتظامی صدراالشعار  و نیز از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 190 هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و در مهلت ۲0 از تاریخ ابالغ قابل واقعی 
در این شعبه سپس در مهلت ۲0 روزه قابل تجدید نظر خواهی برای محاکم محترم تجدید نظر 

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محمود آباداستان مازندران می باشد   

آگهی مزایده مال غیر منقول
 نوبت اول اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به 
فروش پالک ثبتی باقیمانده ۲۶77 اصلی به شماره 11917بخش یک شرقبابل  دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 501متر مربع  دارای اعیانی تجاری متعلق به ما ترک 
مرحوم علی اکبر حبیب زاده طبری  واقع در بابل کمربندی شرقی بین بوستان 19 و بوستان 
19/1که زمینی است با دیواری بلوکی به ارتفاع حدود ۲ متر و یک باب مغازه تحت عنوان آراد 
درب به مساحت تقریبی ۴0 متر مربع با کف سرامیک و دیوار های داخلی سیمانکاری و دیوارهای 
جانبی بلوکی ۴0 سانتی و نمای شیشه سکوریت را در حقی آقای علی محمد مفتاح  روز یکشنبه 
در تاریخ 9۶/1۲/۶ ساعت 10 و همچنین دو سهم مشاع از ۲5 به استثنای ثمن اعیان از ۴5 سهم 
شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت کلی پنج چهل به پالک 19۲۴ اصلی واقع در بخش دو غرب 
بابل به شماره ثبت ۲0139متعلق به ماترک علی اکبر حبیب زاده طبری  ادرس بابل کفشگر کال 
کوچه مسلم ۲۴ مطابق با توضیحات مذکور مساحت این پالک  حدود 3۶0 متر مربع می باشد و 
کارشناس با  در نظر گرفتن موقعیت و محل و کاربری ارزش آن ملک ارزش ان ملک  شماره یک 
را 10500000000ریال به وارزش ملک شماره ۲ را 3۶00000000ریال برآورد نموده  است و 
مزایده در روز و ساعت تعیین شده از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی با قیمت پایه کارشناسی 
شده شروع به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید 
فی المجلس  مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف عدم پرداخت مابقی مبلغ 
10 درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا  هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار میباشد 

متقاضیان خرید ظرف 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی دایره اجرا می تواند از ملک بازدید نمایند 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عبدی
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قطع سه برند گوشی از هفته آینده

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی با بیان اینکه ۲5 هزار گوشی اپل در 
فاز نخست طرح رجیستری، از کار افتاد، گفت: از 1۴ بهمن ماه قطع سری 

دوم گوشی های مشمول این طرح آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی محبی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای 
طرح ثبت و شناســه دار کردن گوشی های تلفن همراه )رجیستری( که از 1۴ 
آذرماه آغاز شده است، گفت: تا هفته گذشته بالغ بر ۲5 هزار گوشی برند آیفون 
که به صورت غیرقانونی وارد کشــور شده و در شبکه مخابراتی به ثبت نرسیده 
بود، از دسترس خارج شــد.وی توضیح داد: از این تعداد، حدود 5000 گوشی 
که به صورت میهمان وارد کشــور شده بود، از کشور خارج شد؛ در همین حال 
5000 گوشــی مسافری نیز با پرداخت عوارض، بار دیگر در شبکه فعال شد. بر 
این اساس از این تعداد، حدود 10 تا 15 هزار گوشی قاچاقی شناسایی شد و از 
کار افتاد.محبی تصریح کرد: در ادامه اجرای طرح رجیستری، از چهاردهم دی 
ماه گوشی های سه برند »موتوروال« »گوگل پیکسل« و »بلک بری« در فاز دوم 
مشمول اجرای این طرح شــدند که بر اساس مهلت زمانی داده شده، از هفته 
آینده گوشی هایی که از این برند ها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و ثبت 
رجیستری نشده اند، از دسترس خارج می شوند.وی گفت: در همین حال، طبق 
اعالم وزارت ارتباطات از چهاردهم بهمن ماه یکی از سه برند آسیایی »ال جی«، 
»هواوی« و »سامسونگ« در فاز سوم مشمول اجرای این طرح می شوند و قرار 
است تا 15 اســفند ماه تمامی گوشی هایی که وارد کشور می شوند، مشمول 
اجرای طرح رجیستری شده و در شبکه مخابراتی کشور به ثبت برسند.محبی، 
اجرای طرح رجیستری را موفق ارزیابی کرد و گفت: واردات غیرقانونی و قاچاقی 
گوشی های اپل به ایران تقریباً به صفر رسیده و بازار این برند، ساماندهی شده 
است.رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، دلیل افزایش قیمت گوشی در بازار 
را مربوط به اجرای طرح رجیستری ندانست و تأکید کرد: به دلیل افزایش نرخ 
دالر و عدم ثبات در بازار ارز، قیمت گوشــی افزایش یافته است. از سوی دیگر، 
از ۲0 روز گذشته کشور امارات برای ورود و خروج کلیه کاالها از جمله گوشی، 
عوارض و مالیات 5 درصدی در نظر گرفته اســت که این موضوع روی افزایش 

قیمت گوشی هایی که از مبدأ امارات وارد کشور می شوند، تأثیر داشته است.

قرارداد میدان نفتی منصوری تا نیمه نخست 
اسفند نهایی می شود 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: قرارداد میدان نفتی منصوری تا نیمه 
میدان  این  توسعه  طرح  برای  شرکت  و ۲  می شود  نهایی  اسفندماه  نخست 
انتخاب شده اند. به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، علی کاردر به آخرین وضع 
قراردادهای شرکت ملی نفت اشاره کرد و گفت: قرارداد میدان نفتی منصوری تا 
نیمه نخست اسفندماه نهایی می شود. وی افزود: ۲ شرکت برای طرح توسعه این 
میدان انتخاب شده اند و از بین آنها یک شرکت سرانجام قرارداد امضا می کند که 

با یک شرکت داخلی کنسرسیوم تشکیل می دهد. 

اعالم نتایج مناقصات فرعی فاز 
11پارس جنوبی تا یکماه آینده

 مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از اعالم اسامی 
برندگان مناقصه های فرعی فاز 11 پارس جنوبی در 
یک ماه آینده خبر داد و گفت: عمده شــرکت های 

حاضر در این مناقصه ها ایرانی هستند.
به گــزارش زمان به نقــل ازوزارت نفــت، محمد 
مشــکین فام با اشــاره به این کــه پاکت های مالی 
بخش های فاز 11 پارس جنوبی به جز بخش حفاری 
باز شده است، تصریح کرد: اسامی پیمانکاران اجرایی 
فاز 11 پارس جنوبی که عمدتا ایرانی هستند پس از 
بررسی از سوی شرکت توتال اعالم و با آنها قرارداد 
امضا می شــود.وی با تاکید بر ایــن که حداکثر در 
یک ماه آینده نتیجه بررســی پاکت های مالی برای 
انتخاب پیمانکار ایرانی از سوی توتال نهایی می شود، 
افزود: جکت، تاپ ســاید، خط لوله دریایی، سکو و 
نصب آن از بخش هایی هستند که برای آن مناقصه 
برگزار شــده است.مشــکین فام با تاکید بر این که 
به محض انتخاب پیمانکار، فــاز 11 پارس جنوبی 
وارد فاز اجرایی می شــود، گفت: پیش بینی می شود 
اواســط سال 97 به طور رسمی عملیات اجرایی این 
فاز آغاز شود.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با 
بیان این که تاکنــون نزدیک 50 میلیون دالر برای 
فاز 11 پارس جنوبی هزینه شــده است، افزود: این 
هزینه مربوط به کار مطالعات و مدیریت اســت.در 
همین زمینه بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز شب گذشته 
در برنامه »نگاه یک« در پاســخ به این پرسش که 
با توجه بــه بدعهدی های آمریکا، آیا تمهیدات الزم 
درباره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی اندیشیده 
شده است، گفت: در قرارداد توسعه فاز 11 گفته ایم 
اگر در یک ســال و نیم مجموع کنسرســیوم 500 
میلیون دالر هزینه نکنند ما مجاز هستیم قرارداد را 
لغو کنیم و هیچ مبلغی هم به آنها پرداخت نشود.وی 
با بیان این که هم اکنون شواهدی وجود ندارد که آنها 
بخواهند کنار روند، زیرا همه مناقصه های فاز نخست 
جز حفاری طبق زمانبندی انجام شــده است و همه 
برنده ها هم مشخص شده اند، تصریح کرد: امیدوارم 
ظرف 15 تــا ۲0 روز آینده همــه قراردادهایی که 
نزدیک یک میلیارد دالر است و بیشتر برنده های آنها 

هم شرکت های ایرانی هستند، ابالغ و فعال شوند.

خبرخبر رئیس  سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 
دیوان محاسبات وظیفه ای برای گزارش مستقیم 
تفریغ بودجه ندارد، گفت: مسئول اصلی رسیدگی 
به گزارش تفریغ بودجه کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس اســت و دیوان بهتر است وظیفه نظارتی 

خود را اجرایی کند.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنــا، »محمدباقر 
نوبخت« در سخنانی درباره گزارش تفریغ بودجه 
ســال 95 گفت: یکی از وظایف ســازمان برنامه 
و بودجه نظارت بر بودجه و مســائل مالی اســت 
بنابراین خود سازمان عالوه بر اینکه ذینفع است 
وظیفه نظارتی دارد و به مســائل مالی دســتگاه 
هــا نظارت می کند.وی با تاکیــد بر اینکه دیوان 
محاسبات وظیفه ای برای گزارش مستقیم تفریغ 
بودجه ندارد، یادآور شــد: گزارش این سازمان به 
گونه ای بود که گویا نهایی بوده است؛ بنابر این ۲3 
اشــکال توسط این دیوان از گزارش تفربغ بودجه 
95 گرفته شد که در چند روز گذشته به آن پاسخ 
دادیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: 
حتی در صورتی که مجلس به نتیجه برسد تخلفی 
صورت گرفته اســت این کار به هیات رسیدگی 
اول و دوم می رســد و این گونه نیست که بدون 
بررســی بشود گزارشی را اعالم کرد.معاون رئیس 
جمهوری بر اســاس گزارشــی که پایگاه اطالع 

رسانی سازمان برنامه و بودجه دیروز منتشر کرد، 
یکی از مواردی مورد اشــکال دیوان محاسبات را 
انحراف از هدفمندی یارانه  ها عنوان کرد و گفت: 
دولت به دنبال افزایش یارانه نیازمندان اســت و 
یارانه آنها را سه برابر افزایش دادیم. اگرچه دولت 
به منابع نیازمند اســت اما تــالش داریم تا یارانه 

هیچ نیازمندی را قطــع نکنیم و به وظایف خود 
در این باره عمل کنیم.وی  ادامه داد: اینکه به هر 
قیمتی یارانه مردم را قطع کنیم، این گونه نیست. 
امســال نیز اجازه حذف ۲۴ میلیون نفر به دولت 
داده شــده بود ولی به دلیل نبود شرایط مناسب 
برای شناســایی و امکان خطــا، دولت این کار را 

انجــام نداد. زمانــی که گزارش شــد یارانه افراد 
نیازمند قطع شده است یارانه 1,5 میلیون نفر را 

مجددا برقرار کردیم.
نوبخت گفت: به نمایندگان مجلس گفتیم مالک 
مناسبی برای حذف افراد از یارانه نیست و اینکه 
بگوییم خانواده ای با ســه میلیون تومان درآمد، 
پردرآمد است مالک مناسبی نیست و اگر دیوان 
محاسبات و ســازمان برنامه بخواهد بگوید ما را 
تحت پیگرد قرار دهند، حاضریم قرار بگیریم ولی 
یارانه هیچ نیازمندی را قطع نکنیم.وی افزود: سال 
آینده هم اگر اعالم شود که افراد شناسایی شدند 
و امکان حذف یارانه دارند، آن را اجرا می  کنیم اما 
اگر غیرقابل اجرا باشد و بگویند جیب ۸0 میلیون 
را شناســایی کنیــد این کار دولت نیســت؛ چرا 
که  موجب بهم ریختگی در مناســبات اجتماعی 
 می شــود. بنابرایــن در جواب دیوان محاســبات 
می گوییــم این کار قابلیت اجرا ندارد و اختصاص 
یارانه به نیازمندان اولویت ما است.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه درباره عدم واریز 1۲۸ میلیون دالر 
سهم صندوق توسط شرکت گاز، گفت: متاسفانه 
در محاکــم بین المللی محکوم شــدیم و مجبور 
شدیم از این محل بازپرداخت داشته باشیم. رای 
 مشــخص اســت و دیگر مبلغی نمانده است که 

واریز شود.

نوبخت خبر داد: 

افزایش3برابری یارانه نیازمندان

وزیر نفت با اشاره به اینکه 11 فاز پارس جنوبی در دولت یازدهم 
به نتیجه رسید گفت: اکنون در تولید گاز پارس جنوبی از قطر 

جلو هستیم.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، بیژن زنگنه با حضور در برنامه 
»نگاه یک« با اشاره به اینکه پیش بینی های الزم برای تامین گاز 
در زمستان انجام شده است افزود: وضع تولید و شبکه نسبت به 
پارسال بهتر شده است.وی ادامه داد: پارسال شبکه گازرسانی در 
مناطقی مانند مازندران دچار ضعف بود و  با خطی که از دامغان 
به ساری و از ساری به نکا کشیده شد اکنون وضعیت خوبی در 
آنجا داریم.زنگنه با بیان اینکه امسال بخش عمده ی خط ششم 
سراسری را که از اهواز تا کرمانشاه  تکمیل کردیم افزود: این 
خط شبکه را تقویت کرده است.وی از مردم خواست در مصرف 
گاز صرفه جویی کنند تا همه مردم از این نعمت برخوردار شوند.

زنگنه با اشاره به رسیدن  فصل سرما گفت: پیش بینی هایی 

برای تامین سوخت مایع شده است که با صرفه جویی و مالحظه، 
از این وضعیت عبور می کنیم.وزیر نفت با اشاره به اینکه  تولید 
روزانه گاز  پارس جنوبی  از ۴70 میلیون متر مکعب در دی 
سال گذشته با افزایش ۸3 میلیون متر مکعبی به 553 میلیون 
متر مکعب در دی امسال افزایش یافت افزود: در فروردین امسال 
آن 150  شیرین  تولیدگاز  فقط  که  را  جنوبی  پارس  فاز  شش 
میلیون متر مکعب در روز است افتتاح کردیم و برای نخستین بار 
تولید ما از پارس جنوبی اندکی از قطر جلو زد و این کار بزرگی 
بود.زنگنه با بیان اینکه 11 فاز در دولت یازدهم به نتیجه رسید 
گفت: حدود 300 میلیون متر مکعب گاز ترش اضافه شد که به 
این ترتیب بیش از دو برابر شد. وی ادامه داد: در سال 97 نیز 
پنج فاز جدید را به بهره برداری خواهیم رساند که با این کار 
تولید گاز ترش، 1۴0 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.زنگنه 
گفت: تنها نصف فاز 1۴ از فازهای قدیمی باقی می ماند که در 

سال 9۸ در مدار تولید قرار خواهد گرفت و قرارداد فاز 11 نیز 
و  توتال، چین  های  از شرکت  متشکل  کنسرسیومی  با  امسال 
پتروپارس ایران منعقد شد.وزیر نفت افزود: تولید کشورمان در 
بخش میدان های مشترک نفت خام در دی امسال از غرب کارون 
شامل میدان های یادآوران، یاران و آزادگان به 305 هزار بشکه 
رسید در حالیکه این رقم پارسال، 1۶1 هزار بشکه بود. زنگنه ابراز 
امیدواری کرد: در ماههای آینده تا تیر، 50 تا ۶0 هزار بشکه نیز 

به این ظرفیت تولید اضافه شود.

ایران در پارس جنوبی از قطر جلو افتاد 

تجدید آگهی مناقصه عمومی

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 4 جلسه12 شورای محترم 
و  توسعه  اجرای  به  نسبت  شهر  اسالمی 
طریق  از  سبز  فضای  های  پروژه  نگهداری 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
 لذا متقاضیان واجد صالحیت جهت دریافت 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مناقصه  برگه 

واحد فضای سبز  مراجعه نمایند. /پ
مبلغ اعبتار : 12/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1396/11/21

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست  مصوبه   2 بند  باستناد  دارد 
به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای   97
خرید آسفالت از طریق مناقصه اقدام نماید. 
لذا متقاضیان واجد صالحیت جهت دریافت 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مناقصه  برگه 

واحد عمران مراجعه نمایند. /پ
مبلغ اعتبار : 10/000/000/000

پایان تحویل مدارک : 1396/11/21
محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم  نوبت دوم
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری محمدشهر

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار 
مورخ  شنبه  روز   13 ساعت  در  محمدشهر  شهرداری  کارکنان 
آدرس:  به  محمدشهر  شهرداری  نمازخانه  محل  در   96/11/۲1
بلوار امام خمینی ره خیابان شاه حسینی تشکیل می  محمدشهر 
گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. 
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی، تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی 
تا  حداکثر  خود  نماینده  همراه  به  بایست  می  نمایندگی  اعطای 
تاریخ 96/11/19 در محل شهرداری محمدشهر حاضر تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

1-طرح تصویب اساسنامه جدید

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای مهدی عباسی فرزند مراد فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 5۴1/10۴/9۶/ک ۲کیفری این دادگاه متهم است به خیانت درامانت 
موضوع شکایت شرکت اهورا پخش امین که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده 
اتهامی در تاریخ 9۶/11/۲1 ساعت ۸:30 صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم 

حضورنامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴0۶ قانون صدورالذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد - سعید سهرابی چگنی .  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

برابر رای شماره 139۶۶03310570039۸3هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
تیمور عظیمی فرزند علی بشماره شناسنامه 1۲۴5 صادره از تاکستان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۲5 مترمربع پالک ۶57 فرعی از 3۶۲ اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 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.  51۶ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ 
مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/۲0  
برابر رای شماره 139۶۶03010570100۸1 مورخ9۶/10/3 صادره از هیات رسیدگی به 
اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/۲0 تصرفات آقای جمشید عربی فرزند علی اکبر به صورت 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت3۲۶/۲7مترمربع قسمتی از 
پالک ۶50 فرعی از 53- اصلی محرز گردیده وبرابر محتویات پرونده ثبتی ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 17۸7/50متر مربع به شماره ۶50 فرعی از 53- اصلی ذیل ثبت 
13۲۲۲ صفحه 3۸5 دفتر 9۲ بنام داود داداش نژادکلخوران ثبت و سند صادر و تسلیم 
شده و مع الواسطه طبق سند ۴۸۴۴۶ مورخ ۶0/۸/19 دفترخانه  دو شهریار به غالمرضا تقی 
پوردهقان تبریزی انتقال یافته و نامبرده در جلسه هیئت حضور نیافته لذا هیئت مقرر نموده 
با اعمال ماده 3 قانون مذکور و نیز ماده 13 آیین نامه اجرایی آن مصوب 91/۴/۲5نسبت 
به صدور سند مالکیت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود بدینوسیله مفاد رای صادره به 
مالک و نیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند 
اعتراض خود راظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهریار تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.بدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت 
مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:30۲۸9 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:9۶/10/۲۴    تاریخ انتشارنوبت دوم: 9۶/11/09

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج ناحیه یک

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

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

فاقد سند رسمی 
شماره  و   9۶/10/05 مورخ   139۶۶033100900۲۴3۴ شماره  آرای  برابر 
مورخ   139۶۶033100900۲۴37   9۶/10/05 مورخ   139۶۶033100900۲۴35
9۶/10/05 و شماره 139۶۶033100900۲۴39 مورخ 139۶/10/5 هیات  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای حسین 
مبینی فرزند جواد به شماره شناسنامه ۲30 و خانم فاطمه گودرزی فرزند علی اکرم به 
شماره شناسنامه ۸09 و آقای حسن سپهری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۲۲17۴ 
وخانم زری متین همائی فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۲097۴ هر یک نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع و به صورت شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲50 
مترمربع مفروز از پالک ۲0۴9 فرعی از 15۴ اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک 
رسمی طبق سند رسمی شماره 19971 مورخ ۸9/10/13 دفترخانه ۶۸ کرج و سند رسمی 
شماره 100701 مورخ 9۶/7/۲0 دفترخانه ۲9 کرج و )توضیحا آقای حسین مبینی و خانم 
فاطمه گودرزی وخانم زری متین همائی و آقای حسن سپهری مالکین مشاعی می باشند( 
که مالکیت نامبردگان در صفحه ۲13 دفتر 1۲55 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود 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.11۲7۴ م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول 139۶/11/9   تاریخ انتشار نوبت دوم 139۶/11/۲۴ 

عباسعلی شوش پاشا – رئیس ثبت اسناد و امالک  

متن آگهی 
پرونده کالسه 9۶099۸۶۶10500۴۲0 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۶0997۶۶10500۸99 -خواهان : خانم عشرت 
الله رخی فرزند محمد علی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد قاضی آباد خ اول 
پ10 -خوانده :آقای سید محمد حسن جعفری الجزایری فرزند سید محمد حسین به 

نشانی مجهول المکان -خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
رای دادگاه : در خصوص دعوی خانم عشرت الله رخی به طرفیت آقای سید محمد حسن 
جعفری الجزایری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک زمین موضوع دعوی تحت 
پالک۲/1 اصلی بخش ۴ خرم آباد به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان مدعی 
گردیده که قطعه زمین در پالک ثبتی مورد ادعا از خوانده خریداری نموده است و ضمن عقد 
بیع نتعهد شده که سند زمین را به نام خواهان منتقل نماید که به تعهد خود عمل ننموده و 
تقاضای حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک را نموده است علیهذا با عنایت به 
تصویر یک فقره قرارداد بیع مورخ 13۸0/۶/۲5 که به موجب آن خوانده یک قطعه زمین به 
مساحت ۴00 متر مربع در پالک ثبتی 1 فرعی از ۲ اصلی بخش ۴ خرم آباد را به خواهان 
فروخته است که در ضمن قرارداد به موجب عقد خارج الزم متعهد گردیده سند رسمی ملک 
را به نام خواهان منتقل نماید و از طرفی در قرارداد با تعیین زمین به عنوان جزئی از کل پالک 
1فرعی از ۲ اصلی از مورد معامله رفع ابهام به عمل آمده و از طرفی طبق مقررات ثبتی کلیه 
معامالت راجع به اموال غیر منقول که سابقه ثبت در دفتر امالک دارد می بایست به ثبت 
برسد و در ما نحن فیه حسب نتیجه استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 
شماره 11۴/1/131۸۸ مورخ 139۶/9/1۴ مالکیت خوانده در پالک ثبتی مورد ادعا به میزان 
سه دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 1 فرعی از ۲ اصلی محرز می باشد فلذا دعوی خواهان 
از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 10و ۲19 و ۲۲0 از قانون 
مدنی و مواد 19۸ و 50۲ و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۶ و ۴۸از قانون 
ثبت اسناد و امالک حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی تنظیم 
سند رسمی انتقال مقدار ۴00 متر به نحو مشاعی از سه دانگ پالک ثبتی 1 فرعی از ۲ اصلی 
بخش ۴ خرم آباد به نام خواهان صادر و اعالم می گرددهمچنین حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت 7۴۴/000 /1 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه انتشار آگهی ابالغها در روزنامه کثیر 
االنتشار که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد و پس 

از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
 رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد - حجت اله سلیمیان 

آگهی مزایده
این اجرا در نظر دارد نظر به معرفی یک قطعه زمین کشاورزی واقع در روستای سراب 
بردزنجیر در پالک های 19۶ و 197 و 19۸ اصلی به میزان 55۲0 متر مربع بعنوان اموال 
محکوم علیه آقای هادی فقیهی جهت فروش از طریق مزایده اقدام نماید. لهذا موضوع 
جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع قیمت گذاری گردیده نظریه به طرفین ابالغ و مصون 
از تعرض مانده است.ملک مذکور دارای سند ثبتی میباشد.در رهن نمی باشد و در اختیار 
محکوم علیه آقای هادی فقیهی بعنوان مالک میباشد.ارزش اولیه توسط کارشناس مبلغ 
1۶/700/000 تومان میباشد.قیمت مذکور قیمت پایه می باشد.به همین جهت روز 
چهارشنبه مورخ 139۶/1۲/1۴ جلسه مزایده برگزار میگردد.متقاضیان میتوانند پنج روز 
قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورند.شرکت کنندگان 
در مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند.برنده مزایده کسی خواهد 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.چنانچه برنده مزادیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به 
پرداخت مابه التفاوت اقدام ننماید ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های مربوطه به 
نفع صندوق دولت ضبظ و اخذ خواهد شد و نفر دوم بعنوان برنده انتخاب میگردد.محل 

مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری جوانرود میباشد.
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود-حسینی

آگهی ابالغ  وقت دادرسی
شماره پرونده :۴/73۴/9۶ شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: فایق مرادی فرزند:محمد خوانده: جعفر حمیدی  
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
رسیدگی  وقت  تاریخ 139۶/1۲/19 ساعت 9:30  برای  و  است  ارجاع شده  شعبه 
تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه 

به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و احضار متهم کالسه پرونده 9۶0۴0۸ وقت رسیدگی 09۶/1۲/9ساعت 
۸:30 صبح مهدی ملوندی، متهم پیمان رحمتی نصیری حسب  گزارش که تسلیم مرجع 
قضایی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن متهم بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده 17۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از اطالع از تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه 
حضور به هم رسانند چنانچه بعد از ابالغ به وسیله ی آگهی الزم شود برای مقررات اقدام 
میگردد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی و صدور رای مقتضی نخواهد بود 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو محموداباد محمدزاده

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای انجم شعاع درویش فرزند علی خواهان خانم 
مریم محمودی مقدم با وکالت خانم سیده فاطمه میریان و آقای سیدعلی سادات حسینی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای انجم شعاع درویش فرزند علی به خواسته مطالبه وجه 
ممطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9۶099۸1۲۲7300۴7۴ شعبه 3 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محموداباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/01/۲0 ساعت 
10:00  تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا  خواننده 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 
مدیر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد، رمضان فرجی

 آگهی مزایده اموال منقول
 دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 9۶۲3۴5له 
و فاطمه قربانی و بطرفیت  عباس علی پور یکسری اموال منقول  به شرایط دستگاه سواری 
پراید مشکی دوگانه سوز مدل 13۸۴ اکثرا در سیستم خودرو دارای پوسیدگی بوده و کاًل 
نیاز به صافکاری و نقاشی دارد سیستم برق نیز دارای مشکل بوده دوچرخش باید تعویض 
گردد متعلق  به محکوم علیه را از طریق مزایده به تاریخ 9۶/11/۲3روز دوشنبه ساده 11 
صبح در محل دفتر اجرایی دادگستری به فروش برساند مزایده از قیمت پایه ۲5 میلیون 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید 10 درصد بهارا 
فی المجلس مابقی را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت  مبلغ 
واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواخت اهد شد ضمن محل نگهداری 

اموال به  آدرس خوانده واقع در بابل خبابان  ولیعصر می باشد
 مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

دادنامه
 پرونده کالسه 9۶099۸1۲۲7300315شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد 
تصمیم نهایی شماره خواهان بانک ملی استان مازندران و مدیریت اسالمیان  با وکالت  آقای 
عباس امیر مقدم فرزند حسن به نشانی محمود آباد خ امام کوچه مسجدجامع ساختمان البرز 
طبقه دوم خواندگان آقای محمد برزگر به نشانی محمودآباد خیابان آزادی  کوچه بهداشت آقای 
اسماعیل ابراهیم پور به نشانی محمودآباد آزادمون جنب شبکه بهداشت شالیکوبی ابراهیم پور 
آقای حسن برزگر آقای عباس نادری همگی به نشانی محمودآباد آزادمون کوچه بهداشت خواسته 
مطالبه وجه بابت رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان بانک ملی استان مازندران با وکالت 
آقای عباس امیر مقدم  به طرفیت خواندگان آقایان1-  محمد برزگر فرزند محمد ۲- حسن 
برزگر فرزند محمد 3- اسماعیل ابراهیم پور فرزند ابراهیم ۴-عباسی نادری فرزند غالمحسن به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست و پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دادخواست تقدیمی و قرارداد 
پرداخت تسهیالت شماره7-۶50109۲0۸3 مورخ 9۴9/10/09که حکایت از آن دارد خوانده 
ردیف  اول تسهیالت از بانک خواهان دریافت نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم 
به صورت تضامنی ضمانت نمودند و در سررسید نسبت به پرداخت این اقدام نمودند و با توجه 
به اشتغال ذمه خواندگان و اینکه مشارالیهم دفاعی پیرامون پرداخت دین و برائت ذمه خودرو 
معمولی نداشتند لذا دادگاه با احراز بقای دین دعوی بانک خواهان را ثابت دانسته و  مستندا به 
مواد ۴03 و ۴0۴ قانون تجارت و مواد 19۸ و 519 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان 
و تضامنا به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل  خواسته با احتساب 
هزینه دادرسی به مبلغ7/075/000 ریال و حق الوکاله وکیل تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ مطالبه تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم طبق قرارداد نسبت به اصل بدهی در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول دوم و چهارم غیابی تا ۲0 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
مازندران می باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری تا ۲0 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدید نظر استان مازندران میباشد
 رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی محمودآباد ثقفی



 دردسر یک دختر در دنیای مدلینگ
لوگوی فیلم سینمایی »ترانه« به نویسندگی و 

کارگردانی مهدی صاحبی رونمایی شد.
نویسندگی  به  »ترانه«  سینمایی  فیلم  لوگوی 
کنندگی  تهیه  و  صاحبی  مهدی  کارگردانی  و 

محمدتقی انصاری رونمایی شد.
»ترانه« با موضوع اجتماعی، روایتگر زندگی پر 
فراز و نشیب دختر دانشجویی است که کانون 
را  اش مشکالت زیادی  پاشیده خانواده   از هم 
او  که  جایی  تا  است  آورده  وجود  به  او  برای 
برای تامین هزینه  های زندگی، فعالیت در یک 
شرکت مدلینگ غیررسمی را انتخاب می  کند 
و در این مسیر گرفتار افرادی می شود که او را 

تا پای مرگ پیش می برند.

خبر

ای دوست قبولم کن و جانم بستان 
مستم کن وز هر دو جهانم بستان

با هر چه دلم قرار گیرد بی تو 
آتش به من اندر زن و آنم بستان
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اوقات شرعی

ارکستر فیالرمونیک کردستان کنسرت می دهد

کردستان  فیالرمونیک  ارکستر  رهبر 
یک  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  از 
با  سنندج  شهر  در  ویژه  کنسرت 
چند  و  کامکار  ارسالن  آثار  اجرای 

قطعه دیگر خبر داد.
رهبر  و  آهنگساز  احمدی  مهدی 
در  کردستان  فیالرمونیک  ارکستر 
گفتگو با  مهر با اشاره به تازه ترین 
فعالیت های این مجموعه موسیقایی 

ایام  در  تهران هم  برنامه در  اجرای  برای  ریزی هایی  برنامه  بیان کرد: 
که  داشتیم  رویداد  این  برگزاری  از  بعد  هم  و  فجر  موسیقی  جشنواره 
اما هم اکنون در تدارک برگزاری یک  این امکان فراهم نشد  متاسفانه 
اسفندماه  در  فراوان  احتمال  به  که  هستیم  سنندج  در  ویژه  کنسرت 

خواهد بود.
وی ادامه داد: کنسرت پیش روی ارکستر فیالرمونیک کردستان  در دو 
پنج  سمفونی  اول  بخش  در  که  بود  خواهد  مندان  عالقه  میزبان  بخش 
سینمای  برگزیده  آثار  فیلم  موسیقی  چند  و  بیزه  ژرژ  سوئیت  و  بتهون 
جهان برای مخاطبان اجرا می شود. در بخش دوم نیز آثاری به آهنگسازی 
خوانندگی  و  بنده  آهنگسازی  به  کردی  سوئیت  چند  و  کامکار  ارسالن 
داریوش گودرزی اجرا می شود. البته این احتمال نیز وجود دارد که استاد 
داشته  حضور  برنامه  در  مایستر  کنسرت  عنوان  به  خود  کامکار  ارسالن 

باشند که امیدوارم این امر محقق شود.

نیکی کریمی در »مصائب شیرین ۲«

نیکی کریمی در نقش خودش مقابل 
لندن  در  داودنژاد  علیرضا  دوربین 

می رود.
به گزارش ایسنا، علیرضا داودنژاد که 
فیلمبرداری  برای  قبل  ماه  چند  از 
انگلستان  در   ۲ شیرین«  »مصائب 
مشغول  همچنان  می برد،  سر  به 
به  است.  جدیدش  فیلم  فیلمبرداری 
نیکی  که  است  رسیده  خبر  تازگی 

کریمی در نقش نیکی کریمی مقابل دوربین این کارگردان سینما می رود 
و قرار است ترالن پروانه نیز هفته ی آینده در »منچستر« مقابل دوربین 
برود.گفته می شود پس از فیلمبرداری در انگلیس برای ادامه فیلمبرداری 

گروه به تهران و سپس شمال کشور خواهند رفت.
داودنژاد که در سال 77 »مصائب شیرین« 1 را ساخت در پاسخ به اینکه 
سرنوشت بچه های »مصائب شیرین« را در این فیلم خواهیم دید؟ گفته 
است: بله، آنها در همان شرایطی قرار می گیرند که پدر و مادرهاشون را 
در آن قرارداده بودند، اگرچه با تفاوت هایی که به زمان و مکان متفاوت 

مربوط می شود.

خبر

»ماهورا«  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  مدیر  غفوری  مرتضی 
ساخته حمید زرگرنژاد از شرایط سخت فیلمبرداری این اثر 

گفت.
مرتضی غفوری فیلمبردار سینما در گفتگو با مهر درباره فیلم 
سینمایی »ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد که به سی و 
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر راه یافته است، گفت: »ماهورا« 
یکی از سخت ترین فیلم هایی بود که در طول زندگی ام از 
زمان دستیاری تا به حال کار کردم زیرا این فیلم در منطقه هور 

فیلمبرداری شد که شرایط عجیب و غریب و سختی داشت.
وی با اعالم اینکه در منطقه هور روی آب فیلمبرداری کرده 
اند، عنوان کرد: هرچند من پیش از این فیلم هایی را روی آب 
فیلمبرداری کرده ام اما این منطقه شرایط سخت تری داشت و 
اگر نمی توانستیم یک پالن را به درستی فیلمبرداری کنیم باید 

ساعت ها وقت می گذاشتیم تا مجدد آن را ضبط کنیم.
غفوری عنوان کرد: هور راه باریکی دارد به طوری که وقتی آب 
موج برمی داشت باید ساعت ها صبر می کردیم تا آب به حالت 

اولیه خود برگردد تا مجدد شروع به فیلمبرداری کنیم عالوه بر 
این ما مواردی مثل انفجار در ال به الی نی ها، شرایط ِمه و... 
هم داشتیم که هرکدام از آنها زمان زیادی می گرفت برای مثال 
گاهی پیش می آمد که ما سه روز متوالی به لوکیشن می رفتیم 

اما تنها یک پالن ضبط می کردیم.

»ماهورا« سخت ترین کار زندگیم بود

همایون شجریان درباره خبر خوانندگی اش در سرود 
تیم ملی فوتبال کشورمان، ابراز بی اطالعی کرد.

به گزارش از روابط عمومی شرکت فرهنگی و هنری 
دل آواز، همایون شجریان ضمن آرزوی موفقیت برای 
تیم ملی فوتبال کشورمان درباره خوانندگی در سرود 
در  کسی  امروز  به  تا  گفت:  ایران،  فوتبال  ملی  تیم 
این مورد با من صحبت نکرده است و از اصل ماجرا 

بی خبر هستم. 
همایون  شد،  اعالم  رسانه ها  برخی  در  پیش  چندی 
شجریان به همراه ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر 
ملی، سرود تیم ملی را می خواند که در ادامه این خبر 

توسط این خواننده نادرست اعالم شد.

کیف ها«،  »دنیای  کوچک«،  »قهرمانان  فیلم های 
مدت  به   »شکالتی«  و   »۲ پری  و  »دزد  »فیلشاه«، 
در  ماه  بهمن  هجدهم  تا  چهاردهم  از  روز  پنج 

جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره فیلم 
فجر، حبیب ایل بیگی قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی 
سیاست های  اجرای  پی  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
سازمان سینمایی مبنی بر توجه به سینمای کودک 
و نوجوان و همچنین ایجاد زمینه های مناسب برای 
حضور هرچه بیشتر دانش آموزان، کودکان و نوجوانان 
در سینماها در روزهای مختلف سال و همچنین تاکید 
فیلم  پنج  زمینه،  این  در  سینمایی  سازمان  رییس 
سانس صبح  در  نوجوان  و  کودک  سینمای  منتخب 
روزهای برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 
سراسر  و  تهران  در  جشنواره  میزبان  سینماهای  در 
این  در  ایل بیگی،  گفته  به  شد.  خواهد  اکران  کشور 

برنامه که جشن بزرگ »سیمرغ و پروانه ها« نام دارد.

ابراز بی اطالعی همایون شجریان 
از خواندن سرود تیم ملی

پنج فیلم کودک در جشنواره فجر 
اکران می شود

به  آتش«  و  »عشق  سینمایی  فیلم  موسیقی  ساخت 
پایان رسید. به گزارش بانی فیلم ساخت موسیقی فیلم 
محمد  ساخته  جدیدترین  آتش«  و  »عشق  سینمایی 
عرب، به تازگی توسط بهزاد عبدی در کشور اوکراین 
به پایان رسیده و این فیلم پس از انجام مراحل پایانی 

ویژوآل افکت بزودی آماده نمایش خواهد شد.
طول  به  ماه  دو  حدود  فیلم  این  موسیقی  ساخت 
با سفر به اوکراین  انجامید. محمد عرب چندی پیش 
فیلم  این  موسیقی  ساخت  روند  جریان  در  نزدیک  از 

توسط بهزاد عبدی قرار گرفت.
این فیلم طی یک  براساس پیش بینی ها، سازندگان 
دریافت  برای  فنی  مراحل  کامل  اتمام  با  و  آینده  ماه 

پروانه نمایش اقدام خواهند کرد.
توسط  ترتیب  به  آتش«  »عشق  تدوین  و  صداگذاری 
آرش قاسمی و روزبه کلباسی انجام شده است. حسین 
فیلم  این  بازیگران   .... و  نیا  شریفی  محمدرضا  یاری، 

سینمایی هستند.

پایان ساخت موسیقی »عشق و 
آتش« در اوکراین

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي(  
شماره 40- 96/154

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی شبکه های برق شهری و روستایی مربوط به شهرستان های تنکابن، 

رامسر،عباس آباد،چالوس،کالردشت،نور و نوشهر در سطح شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران   
  مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:

داوطلبان مي توانند از روز شنبه مورخ 96/11/07 لغایت روز شنبه مورخ 96/11/14 به منظور دریافت اسناد مناقصه  به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبـلغ 500/000 ریال  بابت خرید اسناد به حساب سپهر)شماره 0101853765005( بانك صادرات )کد2008(
تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار( مبلغ 247/950/000  ریال به شرح زیر مي باشد:

ضمانت نامه بانکي به مدت سه ماه و  قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب16720405/50 نزد بانك ملت شعبه مرکزي چالوس 
ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران

اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید،وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش 
کارشناس رسمی آن

 ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
تاریخ تحویل اسناد مناقصه : پایان وقت اداري )ساعت 14/15( روز  چهارشنبه مورخ 96/11/25

 محل تحویل پاکت تضمین شرکت در مناقصه:دفتر حراست و امور محرمانه این شرکـت واقع درنوشهر-بلوار شهید خیریان-میدان ولیعصر-
نبش کوچه نیرو-طبقه چهارم )کلیه اسناد و مدارک مربوط به پاکات الف،ب و ج می بایست توسط مناقصه گر در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  به صورت الکترونیکی بار گذاری گردد (
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایي ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 96/11/28 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالي و پشتیباني

- مبلغ پایه مناقصه 4/959/000/000 ریال مي باشد. 
- هزینه آگهي هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار)کارفرما( مي باشد.

-این آگهی به شماره 200965349000002 در سامانه ستاد ثبت گردیده است.
- ارائه کد معامالتی)بورس( الزامی می باشد.

- اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت کننده مورد بازگشایي قرار خواهد گرفت .
-  به پیشنهادهاي فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقا ترتیب اثر داده نمي شود. 

- فهرست بهاي سال 1396  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران مالک عمل میباشد.
- حضور یك نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکات آزاد مي باشد.

محل تامین منابع: اعتبار پروژه فوق از منابع استانی تامین شده است.
- مناقصه گر باید داراي ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد.

- ارائه تصویر مصدق گواهي رتبه بندي از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي مي باشد.
- فهرست سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات شبکه هاي توزیع برق جزء الینفك اسناد مناقصه بوده مي بایستي همراه با اسناد مناقصه  

مهر و امضاء گردد.
روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق غرب استان مازندران

 شرکت توزیع برق 
غرب مازندران 

 نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بندرگناوه در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 22مورخ 96/9/18 
شورای محترم اسالمی شهر پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد 
صالحیت واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به 

واحد حقوقی شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی)ره( مراجعه نمایند.

1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
2- تضمین شرکت در مناقصه که به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول 
فوق و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانك ملی بنام شهرداری بندرگناوه می باشد.

3-ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده وبرای سه ماه دیگر نیز 
قابل تمدید باشد.

4-تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد 
قیمت تسلیم شود

5- مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 96/11/17 96 می باشد.
6- مهلت و محل تحویل اسناد:تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/11/28 دبیرخانه شهرداری گناوه 

واقع در خیابان امام خمینی)ره( می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/11/28 می باشد.

8-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

10- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
11- در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهدشد.
12- به پیشنهادات فاقد سپرده ، فاقد گواهی تأیید صالحیت ،فاقد مدارک ثبت شرکت،مخدوش ،مبهم و 

مشروط  و یا دیرتر از موعد مقررترتیب اثر داده نمی شود.
13- متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت 
اسناد و مدارک  و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه  پاکت را در یك پاکت واحد گذاشته 

و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.
امور حقوقی و قردادهای شهرداری گناوه

تاریخ انتشارنوبت اول:96/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/11/9

ردیف

۱

موضوع مناقصه

پروژه رفیوژخیابان 
تختی، رجائی و سه 

راهی فارابی تا چهارراه 
مخابرات شهر گناوه 

برآورد اولیه

2/676/558/476 ریال 

مبلغ تضمین

268/000/000 ریال

مدت اجرا

2 ماه

شهرداری بندرگناوه

پس از انتشار خبر پیش تولید فیلم شانتاژ و انجام مراحل تست گریم ، اکنون 
اخبار حاکی از این است که فیلم شانتاژ به کارگردانی امیر مومنی اصل در مرحله 
تولید قرار گرفته است و گروه به طور مرتب در حال ضبط و پشت سر گذاشتن 

سکانس های این فیلم پر هیجان هستند . 
به گزارش پیام زمان؛بنا بر صحبت های محمد مهدی محمدی و پرویز قدسی که 
تهیه کنندگی فیلم شانتاژ را به عهده دارند ؛ با وجود تعداد باالی لوکیشن ها و 
بازیگران و نظارت بر ساخت صحنه های پر هیجان ، مراحل ضبط فیلم با حفظ 

بهترین شرایط برای گروه سازنده در حال پیشرفت می باشد .
 گفتنی است امیر مومنی اصل ؛ کارگردان فیلم شانتاژ ، صحنه های فیلم رامقابل 
دوربین پیام نیکومنش به تصویر کشیده و تا کنون بهروز محمدی که بازیگر نقش 
اصلی فیلم شانتاژ است ، درصد قابل توجهی از بازی خود را مقابل دوربین انجام 

داده و ضبط تصاویر همچنان با دیگر بازیگران ادامه دارد .
بر اساس توضیحات روابط عمومی فیلم شانتاژ ؛ این فیلم یک ملودرام عشقی 
جنایی است که هیجان بسیار باالیی را با توجه به پیچیدگی های فیلمنامه برای 
مخاطبان خلق می کند که این یکی از ویژگی های بارز فیلمنامه به قلم کیانوش 

اسالمی می باشد .

شانتاژ در قاب تصویر جان می گیرد


