
 بازگشت
  تعادل به 

بازار سرمایه 

 تثبیت قیمت
 بنزین درسال 
۹۷قوت گرفت

 مرگ ساالنه
  ١٦ هزار نفر 

در جاده هاي كشور
765

2

دادستان کل کشور مطرح کرد؛

 آمریکا، اسرائیل و عربستان
 سه ضلع حوادث اخیر کشور 

احتمال تاخیر در ورود اولین بویینگ به ایران

 شنبه
 16 دی 1396 

18 ربیع الثانی  1439 
6JANARY 2018 

 د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
 شماره 3664    

 1000 تومان 
 8  صفحه

روزانهم صبح اریان

  

تهران  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  رییس  به گزارش زمان، 
هشدار  »گل«  مخدر  مصرف  شدید  عوارض  به  نسبت  بزرگ 
داد و قدرت تخریب کنندگی این ماده را حداقل تا پنج برابر 

5»شیشه« اعالم کرد.

»گل« با وعده دروغین افزایش 

یادگیری »مخرب ترین« مخدر 
رویداد  از  استقبال  مراسم  در  مونسان  اصغر  به گزارش زمان،علی 
از  تعدادی  و  مسئوالن  مردم،  با حضور  که  تبریز2018  گردشگری 
سفرای کشورهای اسالمی در تاالر پتروشیمی تبریز برگزار شد، افزود: 

در شرایط کنونی 5 میلیون گردشگر ورودی به کشور داریم.

بــه گزارش زمان،تیم   ملی فوتبال ایران در گروهی دشــوار در 
جام جهانی 2018 روسیه به مصاف تیم های ملی  اسپانیا، پرتغال 
و مراکش خواهد رفت. تقابل اصلی در این گروه بین کریســتیانو 

رونالدو و تیم   ملی فوتبال  اسپانیا است. 8

برنامه ریزی برای ورود ۲۰ میلیون 

گردشگر خارجی به کشور

گزارش سایت BSoccer، از گروه ایران 

در جام جهانی روسیه
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سرمقاله
 انقالب انرژی

 و لزوم آمادگی ما 

نگاه روز
با دهه هفتادی های 

اعتراض های اخیر چه کنیم؟

انهدام هسته گروهک 
تروریستی منافقین در بروجرد

همانطور کــه اینترنت در اواخر قرن بیســتم 
بسرعت تحوالت عظیمی را در زندگی ما بوجود 
آورد انقالب انرژی و ظهور باطری های گرافنی و 
سوپرخازن ها می رود تا با همان سرعت دنیای 
مــا را متحول کند و بزرگترین شــگفتی قرن 
بیست و یکم را رقم زند.ظرف کمتر از 10 سال 
تولید خودروهای تمام برقی بســیار پر قدرت و 
بادوام که ظرف 1 دقیقه بله 1 دقیقه شارژ می 
شوند و با هر شارژ تا 1000 کیلومتر را طی می 
کنند طومار خودروهای بنزینی را درهم خواهد 
پیچید و آنها را به خاطره تاریخ خواهد ســپرد. 
پمپ بنزین ها، مغــازه های مکانیکی، تعویض 
روغنــی ها، رادیاتور و اگزوز ســازی ها و دهها 
شغل مشــابه که به بنزین و نفت و گاز مربوط 

می شود کاًل ناپدید خواهد شد. 

2

7 دکتر علی تابش

1

 هر شاغل در ایران، به طور متوسط
 هزینه 5 /3 نفر را تأمین می کند

3 روزبه کردونی

6

۱۵ واقعیت تلخ از بحران آبی کشور؛

»کم آبی« بحران آینده ایران
به گزارش زمان،جزییات گزارش بحران آبی در ایران نشان می دهد، در این سال ها هیچ گاه مخازن سدها به طور کامل پر نبوده و حتی تا نصف هم از آب پر نشده است. خشکسالی، تغییر اقلیم، تخریب طبیعت و عدم مدیریت 
منابع آبی در ایران به جایی رسیده که کشور به گواه همه مختصصان حوزه محیط زیست، مدیریت منابع آب و اقلیم شناسان در وضعیت بحران آبی قرار گرفته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارشی 

از وضعیت بحران آبی در ایران منتشر کرده است و آنچه از متن های این گزارش مهم تر به نظر می رسد، نمودارها و جدوالی است که مستقیما به بحران آبی در ایران اشاره می کند.

۲ سال اشتغال زایی برابر با یک دهه برنامه ریزی

وزیر امور اقتصادي و دارایي با اشاره به ثابت بودن میزان 
صادرات نفت امسال به نسبت سال گذشته، پیش بیني 
تحقق رشــد میانگین هفت درصدي اقتصاد کشور در 

ســال جاري را، به لحاظ تاثیر پذیر نبودن آن از افزایش 
صادرات نفت، بسیار ارزشمند و مهم توصیف کرد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مسعود کرباسیان 
در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک هاي دولتي، با 
اشــاره به رشد 12.5 درصدي اقتصاد در سال گذشته و 
میانگین حدودا 7 درصدي آن در ســال جاري تصریح 
کرد: در ارتباط با نرخ رشــد اقتصــادي، این را هم باید 
در نظر داشــته باشیم که ســهم عمده رشد اقتصادي 
سال قبل، بواســطه افزایش تولید نفت بود ولي امسال 
دیگر اینگونه نیســت، چون رشد تولید و صدور نفت به 
2.5 میلیون بشــکه در سال قبل محقق شد و بر اساس 
سهمیه و واقعیات موجود، فعال امکان افزایش آن وجود 
ندارد و در نتیجه رشد سالجاري، عمدتا ناشي از عواملي 
غیر از افزایش صادرات نفت بوده اســت و شاهدیم که 
اســتمرار هم دارد.وزیر اقتصاد افزود: این مســایل تنها 
نظر و برداشــت ما هم نیســت که عده اي بگویند آمار 

دولتي اســت، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین 
الملي پول نیز مورد اشــاره قرار گرفته و رشد اقتصادي 
ایران را براي امسال، نزدیک به 5 درصد محاسبه کرده 
و اصالحات ساختاري انجام شده از سوي دولت را نیز،به 
عنــوان اصالحات دقیــق و خوب ارزیابي کرده اســت.

کرباسیان با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادي کشور، 
تــورم تک رقمي، کاهش نرخ بیکاري و ایجاد 600 هزار 
شــغل جدید را واقعیتي غیر قابــل انکار خواند و گفت: 
براي سال آینده برداشــت 1.2 میلیارد دالر از صندوق 
توســعه ملي براي اشتغال پیشنهاد شده و عالوه بر آن، 
منابع ناشي از اصالح قیمت انرژي نیز در صورت تصویب 
توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد.وي افزود: توجه 
به تولید و اشــتغال، وظایف اضافه اي بر عهده بانک ها 
براي ارائه تسهیالت مورد نظر به افراد صالحیت دار مي 
گذارد که الزم اســت، نهایت تالش خودشان را در این 
ارتبــاط انجام دهند.وزیر اقتصاد بــا یادآوري اینکه 90 

درصد بار تامین مالي کشــوربر عهده بانک ها قرار دارد، 
گفت: این به ویژه در ســالي که بحث تولید و اشــتغال 
داراي اولویت ویژه اي است، بار مسئولیت سیستم بانکي 
و بخصوص بانک هاي دولتي را بســیار سنگین تر مي 
کند.کرباســیان در ادامه، برخي نقاط آسیب پذیر بانک 
ها را عبارت از مشکالت ترازنامه بانک ها، منجمد بودن 
دارایي ها در مقابل ســیال بودن بدهي ها و درآمد زایي 
کم دارایي ها به نســبت تعهــدات بدهي هاي بانک ها 
عنوان کرد.وي با اشاره به ضرورت واگذاري اموال مازاد و 
خروج بانک ها از بنگاه داري، گفت: این موضوع را رئیس 
جمهور با جدیــت دنبال مي کند و همواره این موضوع 
مورد سوال ایشان است.کرباسیان با تاکید بر تحقق هر 
چه ســریع تر بانکداري الکترونیــک، این امر را یکي از 
عوامل موثر در کشــف و مقابله با فســاد خواند و گفت: 
همچنین با توسعه بانکداري الکترونیک، زمینه کاهش 
تعداد شعب غیر ضرور و غیر سود ده نیز فراهم مي آید.

وزير اقتصاد خبر داد: رشد 7 درصدي بدون افزايش صادرات نفت

گزارش سایت BSoccer، از گروه 
ایران در جام جهانی روسیه

 
سایت BSoccer، در گزارشــی به بررسی گروه ایران در جام جهانی روسیه 

پرداخت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم   ملی فوتبال ایران در گروهی دشوار در جام 
جهانی 2018 روسیه به مصاف تیم های ملی  اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهد 
رفت.پایگاه اینترنتی بی ســاکر، در گزارشی درباره گروه B جام جهانی روسیه 
نوشــت: تقابل اصلی در این گروه بین کریســتیانو رونالدو و تیم   ملی فوتبال 
 اســپانیا است. اسپانیا در دوره قبلی جام جهانی در همان مرحله گروهی حذف 
شد،  ولی از زمانی که لوپتگی را به عنوان سرمربی جدید در اختیار داشته است، 
آنها بدون شکست بودند و با قدرت در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه جواز 
حضور در این رقابت ها را به دســت آوردند.در طرف مقابل پرتغالی وجود دارد  
که با کریستیانو رونالدو توانست قهرمان یورو 2016 شود. بهترین فوتبالیست 
جهان در طی دو سال گذشته امید اول درخشش پرتغال در جام جهانی روسیه 

خواهد بود.فرناندو سانتوس، سرمربی تیم   ملی فوتبال پرتغال توانست تیم بسیار 
خوبی را بســازد. تیمی که می توان گفت  متکی به کریستیانو رونالدو نیست و 
بازیکنانی همچون آندره سیلوا ، برناردو سیلوا و گونکالو گوئدس را در ترکیب 
خود دارد.آنها پنجمین حضور پیاپی خودشان را در جام جهانی تجربه می کنند 
و در رده بندی فیفا در رده ســوم قرار دارند.بهترین عملکرد آنها در تاریخ جام 

جهانی کســب رده سوم در ســال 1966 بوده است. در دوره قبل جام جهانی 
پرتغال نیز همانند  اسپانیا در دور نخست حذف شد.

تیم   ملــی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کی روش ، اولین تیم آســیایی بود 
که جواز حضور در جام جهانی 2018 روســیه را توانست به دست بیاورد. آنها 
بــرای اولین بــار دو صعود پیاپی را به جام جهانــی تجربه می کنند. تیم   ملی 
فوتبال ایران که پنجمین حضور خود را در جام جهانی را سپری می کند، طبق 
گفته های ســرمربی خود به عنوان توریست به جام جهانی نخواهد رفت ،  بلکه 
صعود به دور دوم جام جهانی را نشــانه گرفته اســت.کارلوس کی روش بعد از 
جــام جهانی برزیل در ۳8 بازی کــه روی نیمکت تیم   ملی فوتبال ایران بوده 
اســت توانسته است به 27 پیروزی دست یابد ، تنها دو شکست در کارنامه او 
در این برهه دیده می شــود. ستارگانی همچون سردار آزمون تیم   ملی فوتبال 
ایران حضور دارند که توانسته است در ۳0 بازی ملی 22 گل را به ثمر برساند.

همچنین مراکش ، تیم   ملی فوتبال دیگر این گروه خواهد بود که با ســرمربی 
فرانسوی یعنی رنارد توانست صعود خوبی به جام جهانی داشته باشد. مراکش 
از سال 1998 نتوانسته است در جام جهانی حاضر شود. بهترین عملکرد آنها 
هم حضور در جمع هشــت تیم جام جهانی 1986 بوده است.در ترکیب تیم  
 ملی فوتبال مراکش ستارگانی همچون مهدی بن عطیه، سوفیان بوفال، فیصل 

فجر، اشرف حکیمی، حکیم زیاش دیده می شود.

اجرای فاز جدید رجیستری
طبق اعالم کمیته اجرای طرح رجیســتری، ارتباط گوشــی های ثبت نشده در سامانه 
رجیستری به تدریج قطع شــده و ارتباط این گوشی ها از شبکه اپراتورهای تلفن همراه 
حذف خواهد شــد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، همانطور که قبال در خبرها از ســوی 
نهادهای مربوطه اعالم شــده بود، طرح رجیســتری از تاریخ 1۴ آذرماه امسال وارد فاز 
دوم خود شــد و تمام گوشی ها و تبلت های برند آیفون را شامل ساخت. همچنین پیش 
از شــروع این مرحله، طی اطالع رسانی های صورت گرفته از سوی همین نهادها، مبنی بر 
اینکه تمــام دارندگان تلفن همراه از برند آیفون تا قبل از تاریخ 1۴ آذرماه حتما حداقل 
یکبار گوشی خود را با سیمکارت خود روشن کرده و فعال کنند تا شناسه گوشی آنها در 
سامانه ثبت گردد، مشخص گشته بود که بعد از این تاریخ، هر گوشی یا تبلت غیرقانونی 
از این برند، حتی در صورت روشــن شــدن نیز، ثبت نخواهند شد و پس از یک ماه قطع 
خواهند شــد.بنابراین به محض روشن شــدن این تجهیزات پس از آن تاریخ، برای آنها 
پیامکی مبنی بر محتوای مذکــور، یعنی غیرقانونی بودن تجهیز و عدم دریافت خدمات 
اپراتوری تا یک ماه آینده ارســال شــده اســت.بر همین اســاس و با گذشت یک ماه از 
ارســال این نوع پیامک به مشــترکین اولین سری از گوشی های قاچاق روشن شده پس 
از تاریخ اعالم شــده، طبیعی اســت که در روزهای آینده شاهد قطع شدن آنها خواهیم 
بود. این درحالی اســت که به غیر از این پیامک، از طریق دیگر رســانه ها نیز این مسئله 
اطالع رســانی گشــته و بعالوه یک هفته قبل از موعد مقرر، پیامک هشدار دیگری برای 
آنها ارســال می گردد.طبق اعالم کمیته اجرای طرح رجیســتری، این دسته از افراد که 
برای گوشی غیرقانونی آنها پیامک قطع ارسال گشته و طی روزهای آینده تجهیزشان از 
خدمات اپراتوری محروم خواهد شــد، تنها می توانند از طریق یکی از راه های ذیل، پیگیر 
مشــکل خود باشند: در درجه ی اول چنانچه این افراد به صورت مسافری اقدام به خرید 
 و واردات تلفن همراه کرده اند الزم اســت تا از طریق مراجعه به سایت گمرک به نشانی

 https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?۰ با مطالعه راهنمایی های موجود، اقدام به 
پرداخت حقوق گمرکی و فعال سازی گوشی خود نمایند.

۲ سال اشتغال زایی برابر با یک دهه برنامه ریزی

هر شاغل در ایران، به طور متوسط 
هزینه 3/5 نفر را تأمین می کند

در فاصله سال های 1۳8۴ تا پایان 1۳95 در حالی 10 میلیون نفر به جمعیت ایران 
اضافه شــده است که در ســالهای 8۴ تا 9۳ اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایی عملکرد 
مطلوبی نداشته است. به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، بررسی ها نشان می دهد 
تعداد شــاغالن ایرانی در پایان سال 1۳95 به 22 میلیون و 600 هزار نفر می رسند. 
بــه این ترتیب تنها 28.25 درصد از جمعیت ایــران فعالیت اقتصادی دارند.در میان 
جمعیتی که فاقد شغل هستند هم بازنشستگان حضور دارند و هم کسانی که از حضور 
در بازار کار بازمانده و بیکار محسوب می شوند. این آمار با توجه به جمعیت ایران نشان 

از وجود 57 میلیون و ۴00 هزار غیر شاغل در ایران دارد. بر این اساس به طور متوسط 
هر شــاغل مجبور اســت هزینه ۳.5 نفر را تامین کند،زیرا اقتصاد ایران در سال های 
اخیر با بحران بیکاری روبرو بوده است.باال بودن نرخ بیکاری در ایران سبب شده است 
شــمار کسانی که از یافتن شغل بازمانده اند به حدود بیش از ۳ میلیون و 500 هزار 
نفر برسد و تداوم وضع موجود در بهترین شرایط تعداد بازماندگان از یافتن شغل را به 
5 میلیون نفر خواهد رساند. از سوی دیگر شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران سبب 
شــده اســت زایایی اقصاد ایران کاهش یافته و شرایط برای ایجاد شغل از میان برود. 
بر اساس این گزارش عدم اشــتغال 57.۴ میلیون نفر در ایران به معنای نبود درآمد 
در ایران نیســت، چرا که طبق بررسی ها نزدیک به 5 میلیون بازنشسته و مستمری 
بگیر لشگری ، کشوری و صندوق تامین اجتماعی و ... در کشور وجود دارد.در همین 
حال،بررسی ها نشان می دهد شمار شاغالن ایرانی در سال 1۳8۴ برابر با 20 میلیون 
و 600 هزار نفر بوده است.در این سال جمعیت ایران کمتر از 70 میلیون نفر بود اما 
در فاصله ســال های 1۳8۴ تا پایان 1۳95 در حالی که 10 میلیون نفر به جمعیت 

ایران اضافه شــده است و شمار ورودی ها به بازار کار به شدت افزایش داشته ،تعداد 
شاغالن در ایران افزایش چندانی را تجربه نکرده است. شمار شاغالن در این محدوده 
زمانی تنها 2 میلیون نفر افزایش یافته اســت. در حالی بازار کار ایران تغییری شگرف 
را در این دوره زمانی شــاهد نبود که بررسی ها نشان می دهد باالترین درآمد نفتی 
تاریخ ایران در این دوره زمانی حاصل شده است اما اقتصاد ایران بدون بهره گیری از 
این ثروت ملی ، قادر به بهبود وضعیت و حل مشکالت ساختاری خود نبوده است.الزم 
به توضیح اســت که تعداد شاغالن ایرانی در فاصله زمانی سال های 1۳75 تا 1۳8۴ 
افزایشــی در حدود 5 میلیون نفری را تجربه کرده است.آنچه در بررسی دقیق تر این 
آمار نمود می یابد این نکته اســت که 65 درصد از اشتغال ایجاد شده در فاصله سال 
های 1۳8۴ تا 1۳95  صرفا در ســال های 1۳9۴ و 1۳95 اختصاص داشته است.در 
مجموع طی سالهاي 1۳8۴ تا 1۳9۳ اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایي عملکرد مطلوبي 
نداشــته است و این عملکرد در شرایطي رقم خورده است که دقیقاً طي همین دوره 

سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از ۴1 درصد رسیده است.
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 انهدام هسته گروهک تروریستی منافقین
 در بروجرد

هسته گروهک تروریستی منافقین در بروجرد با تالش سربازان گمنام امام 
زمان )عج( منهدم شد.به گزارش زمان به نقل از وزارت اطالعات، براساس 
اطالعیه روابط عمومی اداره کل اطالعات اســتان لرســتان، دیروز؛ یکی 
از هسته های گروهک تروریســتی منافقین که در روزهای اخیر اقدامات 
خرابکارانه زیادی را در لرستان بخصوص بروجرد انجام داده بود با اقدامات 
اطالعاتی شناســایی و متالشی شد. ۴ نفر از اعضای این هسته تروریستی 

دستگیر و یک نفر از آن ها هنگام درگیری مجروح شد.

 کره شمالی پیشنهاد سئول برای آغاز 
مذاکرات را پذیرفت

وزارت وحدت کره جنوبی دیروزاعالم کرد که همسایه شمالی اش در پیامی 
رسمی پیشنهاد سئول برای از سرگیری مذاکرات میان دو کشور را پذیرفته 
و این مذاکرات ظرف چند روز آینده آغاز می شــود.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی در کنفرانسی مطبوعاتی در این 
باره گفت: دســتورکار مذاکرات که نهم ماه جاری آغاز می شــود بازی های 
المپیک زمستانی که در سئول برگزار می شود را به همراه پاره ای موارد دیگر 
که برای دوطرف مهم اســت، در بر خواهد داشت. این تصمیم کره شمالی 
یک روز پس از ارائه پیشنهاد کره جنوبی برای انجام مذاکرات در سطح باال 
میان دو کشور اتخاذ شــده است. کیم جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی 
پیشتر گفته بود که کشورش برای مذاکره با همسایه جنوبی اش آماده است.

احتمال تاخیر در ورود اولین بویینگ به ایران

 در شــرایطی که طبق برنامه ریزی های ابتدایی انجام شــده، بنا بود نخستین 
بویینگ خریداری شــده از ســوی ایران ایر در اردیبهشت امسال به ایران وارد 
شود، صحبت های جدید قائم مقام وزیر راه حاکی از احتمال تاخیر در تحویل 
این هواپیماهاســت. به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ایران ایر سال گذشته و 
همزمــان با نهایی کردن قراردادهای خود با ایرباس و ای تی ار، قرارداد خود با 
بویینگ را نیز نهایی کرد تا به این ترتیب این هواپیماساز آمریکایی بعد از حدود 
چهار دهه بار دیگر به ایران هواپیما بفروشــد.به دنبال نهایی شدن این قرارداد 
اعالم شد که ایران در چارچوب برنامه ای بلندمدت 80 بویینگ تحویل خواهد 
گرفت و نخســتین فروند آنها در اوریل 2018 یعنی اردیبهشــت 97 به ایران 
تحویل می شــود؛ موضوعی که صحبت های جدید قائم مقام وزیر راه نشان از 
تاخیر احتمالی آن دارد.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل درباره 
قرارداد بوئینگ با ایران گفته که ترامپ سعی کرده در موسسات مالی و بانک ها 
وحشــت ایجاد کند که با ایران کار نکنند، ولی با این وجود، مجوزها معتبر و 
ســر جای خود بوده و هیچ تغییری ایجاد نشده است. به گفته فخریه کاشان، 
بویینگ باید از اواسط سال آینده نخستین هواپیما را به ایران تحویل می داد اما 
بــا این احتیاط هایی که ما می کنیم و دائما قرارداد را تجدیدنظر می کنیم، فکر 

می کنیم در سه ماهه آخر سال 2018 هواپیما را داشته باشیم.

تاکید جانسون بر پایبندی انگلیس به تعهدات 
خود در برجام

 وزیــر خارجه انگلیس در گفت وگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود ضمن 
تاکید بر ادامه تعهد انگلیس به توافق هســته ای ایران، گفت که انگلیس به 
همــکاری با متحدان خود برای مقابله بــا اقدامات ثبات زدا در منطقه ادامه 
می دهد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دفتر رسانه ای وزارت خارجه انگلیس 
اعالم کرد که بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور در گفت وگوی تلفنی 
با رکس تیلرسون، همتای آمریکایی خود در مورد تحوالت کره شمالی، ایران 
و بحران سوریه و یمن گفت وگو کردند.دو طرف همچنین در مورد اعتراضات 

اخیر رخ داده در ایران و نیز رصد این تحوالت گفت وگو کردند.

راهپیمایی مردم تهران در واکنش 
به اقدامات مداخالنه جویانه آمریکا 

 نمازگزاران تهرانی درواکنــش به اقدامات مداخله 
جویانه برخی کشــورها از جمله آمریکا در موضوع 
تجمعات اعتراضی اخیر که در کشــور برگزار شد ، 
راهپیمایــی برگزار کردند.به گــزارش زمان به نقل 
ازایســنا، دیروز نمازگزاران تهرانی و دیگر شهرهای 
کشــورمان  پس از اقامه نماز از مصلی ها و مساجد 
در پاسخ  به اقدامات مداخله جویانه برخی کشورها 
از جمله آمریکا در موضوع تجمعات اعتراضی اخیر 
که در کشور برگزار شــد، به راهپیمایی پرداختند. 
در پی برگزاری تجمعات مردمی و بیان اعتراضاتی 
نســبت به برخی عملکردها بــه خصوص در زمینه 
اقتصادی،  مســووالن برخی کشــورها به خصوص 
آمریکا با سوءاســتفاده از این تجمعات با اظهاراتی 
مداخالنه جویانه در امور داخلی ایران ســعی در به 
انحراف کشاندن طرح مطالبات و شعارها را داشتند 
که مردم ایران با هوشــیاری صف خــود را از آن ها 

جدا کردند.

مهارت آموزی حلقه مفقوده حل 
مسئله اشتغال در کشور

 رئیس کمیســیون تلفیق مجلس گفــت: مهارت 
آموزی حلقه مفقوده حل مســئله اشتغال است که 

به طور ویژه باید به آن توجه شود.
بــه گزارش زمان به نقل ازســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشــور در دیدار با غالمرضــا تاجگردون رئیس 
کمیسیون تلفیق مجلس درباره  مشکالت و اهداف 

این سازمان رایزنی کرد.
سلیمان پاک سرشت، در ابتدای این نشست ضمن 
ارائه گزارشی از روند فعالیتهای این سازمان به برنامه 
های مهارت آموزی دولت در راستای اشتغال افزایی 
اشــاره کرد و تجهیز ســخت افزاری، به روز رسانی 
تجهیزات، سیاست های جدید برای رفع فقر مهارتی 
در سراســر کشور و نیز مشــکالت مرتبط با نیروی 
انســانی را به عنوان بزرگترین مشــکالت برشمرد.

رئیس کمیســیون تلفیق مجلس ضمن حمایت از 
فعالیتهای سازمان به عزم دولت برای ایجاد اشتغال 
در ســال 1۳97 و در نظر گرفتــن بیش از 1000 
میلیارد تومان در این زمینه اشــاره کــرد و افزود: 
مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مســئله اشــتغال 
است که به طور ویژه باید به آن توجه شود.نماینده 
مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی 
توسعه مشاغل مبتنی بر گردشگری به تعداد حدود 
280 هزار شغل را نمونه ای از این برنامه عنوان کرد 
که بدون آموزش مهارتهای الزم امکان رســیدن به 

آن وجود ندارد.

اخبار

خبر

برترین پارسایی نهان داشتن 
پارسایی است.

کالمامیر

دادستان کل کشــور حوادث اخیر کشور را پروژه ای 
دانست که چند سال پیش طراحی شده است و گفت: 
آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی سه ضلع اجرای 

این پروژه هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم محمد 
جعفــر منتظری در همایش مطالبــات رهبری که با 
موضــوع راهکارهای تبلیغــی- فرهنگی در خصوص 
ناهنجاری هــای اجتماعــی و فرهنگی بــا تأکید بر 
آســیب های فضای مجــازی و با حضور اســاتید و 
روحانیون در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء 
قم برگزار شد، با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: 
حوادث اخیر کشور پروژه ای است که چند سال پیش 
طراحی شــده و طراح اصلی آن مایکل دی آندریای 
آمریکایی، مسئول سابق مبارزه با تروریسم در سازمان 
سیاه است که از سه ضلع آمریکا، اسرائیل و عربستان 
تشکیل شــده است.وی عنوان کرد: برنامه ریزی آن را 
آمریکا و هزینه اش را عربســتان می دهد؛ کمپینی با 
موضوع گرانی و یا بازنشســتگان راه انداخته اند و در 
این کمپین ســلطنت طلبان و منافقین حضور دارند.

دادســتان کل کشور افزود: دو طرح تونسی و لیبیایی 
شکل داده اند. با ارزیاب های که به عمل آورده اند دیدند 
طرح تونسی در ایران جوابگو نیست به طرح دوم روی 
آورده انــد که دارای چند فاز اســت.وی افزود: فاز اول 
استفاده از کمپین و گروهای آن چنانی است. قرار شد 
بعضی افراد بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی راه 
بیفتند و یک ســری افراد دارای مطالبات اجتماعی و 
اقتصــادی که مورد توجه عموم جامعه اســت را دور 
خود جمع کنند.حجت االسالم منتظری اظهار داشت: 
مرحله دوم، مسئله خشونت و درگیری و ایجاد ناامنی 

و تدریجاً تجمیع نیروهای خود و راه اندازی دو اتاق در 
اربیل و هرات و اســتفاده از جریان تکفیری و داعش 
و وارد کردن ســالح و تدریجــاً آوردن این جریان به 
سمت پایتخت و حمله مســلحانه و یک سره کردن 
کار در حوالی بهمن ماه است.دادستان کل کشور عنوان 
کرد: بعضی قائل هستند، این ها می خواستند سال 97 
عملیات را شــروع کنند، ولی به دلیل شرایط خاص 
جامعه فضایی به وجود آمد و زود شــروع کردند.وی 
افزود: از جمله نشــانه آن سلب مردم از دستگاه های 
امنیتــی و هدف قرار دادن ســپاه و قوه قضائیه تا در 
مجمــوع بتوانند اعتماد مــردم را به نظــام و مراکز 
تصمیم گیری پایین بیاورند تا نظام را ساقط کنند. این 
پروژه ای بود که در محاسبات انجام دادند و بالفاصله 
رئیس جمهور آمریکا به میــدان آمد، پیام داد و بعد 
انگلیس و اسرائیل و کشورهای اروپایی حمایت کردند.

حجت االسالم منتظری اظهار داشت: حماقت اینها در 

همین جمله خالصه می شود که ۴0 سال علیه نظام 
و انقالب وارد عمل شــده اند، ولی خدا نخواست این 
توطئه آن ها نتیجه دهد و مکر آن ها را به خودشان باز 
گردانید، اما جامعه اسالمی نباید بصیرت و هوشیاری 
را از دست دهد و کسانی که در جامعه عهده دار تبیین 
و آگاهی دادن هســتند از رسالت خود عقب نشینی 
کنند.دادستان کل کشور عنوان کرد: رسالت حوزویان 
گسترش مکارم اخالق در جامعه است. اگر حوزویان 
در این مباحث وارد عمل نشوند، دیگران میدان را در 
دســت خواهند گرفت؛ فضای مجازی چاقوی دو لبه 
اســت که برنده و مؤثر است و به تعبیر رهبر انقالب، 
توپخانه اســت که دائم ارزش هــای اخالقی را هدف 
قرار می دهد و ایشــان تأکید داشتند باید شبکه ملی 
راه اندازی شود. گاهی عالوه بر تأکید، تعابیری حاوی 
دلسوزی می گفتند، ولی گوش شنوایی در مورد فضای 
مجازی و شــبکه اجتماعی نیســت.حجت االسالم 

منتظری اظهار داشــت: امروز جامعه بدون فناوری و 
شــبکه اجتماعی نمی تواند زندگی کند، ولی بهترین 
وجه مدیریت از این فضا است. هیچ یک از مسئولین 
قائل به بســتن فضای مجازی نیستند و اگر کسی در 
تبلیغات شعار می دهند دروغ است. این خیانت است 
اگر بخواهیم فضای مجازی را در اختیار دشمنان قرار 
دهیم.دادستان کل کشور عنوان کرد: جلسات زیادی 
برای مدیریت شبکه اجتماعی گرفته شد، ولی گوش 
شنوا نیست. کار گروهی در قوه قضائیه برای مدیریت 
شبکه اجتماعی صورت گرفته، ولی متأسفانه از سوی 
دولت هیچ تمایلی برای مدیریت شــبکه وجود ندارد.

وی افــزود: اکنون ده ها شــبکه اجتماعی وجود دارد 
که بیشــترین شــبکه اجتماعی در مورد مسائل غیر 
اخالقی اســت و بعضی از شبکه ها در مورد توهین به 
دین و مقدســات و شــرکت های هرمی است. در این 
مورد هر چه فریــاد می زنیم. هرچه می گوییم تلگرام 
به امنیت جامعه و نظام خیانت می کند، آن را ببندید 
و از شــبکه های اجتماعی داخلی استفاده کنید، ولی 
متأسفانه گوش شنوایی نیست.حجت االسالم منتظری 
اظهار داشت: در این مباحث اخیر، قوه قضائیه فریاد زد 
و آنها موافقت کردند به صورت موقت فیلتر کنند و آن 
مردک در آمریکا نشسته از طریق تلگرام مسائل آتش 
زدن مساجد و درست کردن بمب دستی را به جوانان 
آموزش می دهد. دادستان کل کشور عنوان کرد: این 
شبکه زندگی مردم را لجن مال کرده است. ما به عنوان 
مسئول فریاد می زنیم باید فضای مجازی که از خارج 
آورده شده را بست و از شبکه اجتماعی داخلی استفاده 
کرد. چرا باید همه چیز خودمان را در اختیار دشمن 

قرار دهیم.

دادستان کل کشور مطرح کرد؛

آمریکا، اسرائیل و عربستان سه ضلع حوادث اخیر کشور 

افزایش اختالف میان اروپا و آمریکا 
در مورد واكنش به اتفاقات ایران

قوای سه گانه دست به دست هم 
مشکالت مردم را رفع كنند

تنش ها میــان آمریکا و اروپــا در مورد چگونگی 
واکنش بــه اتفاقات اخیــر ایــران افزایش یافته 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری 
ســی ان ان به نقل از چند مقام کاخ سفید، نوشت: 
در حالی کــه آمریکا و اروپا همگــی از اعتراضات 
اخیر در ایــران حمایت می کنند، در مورد تحلیل 
این که شــرایط کنونی به کجا می انجامد و ارزش 
اســتراتژیک حمایت علنی از ایــن اعتراضات با 
یکدیگر اختالف دارد.به گفته این مقامات، دولت 
ترامپ تاکنون همه تالش خــود را برای حمایت 
لفظی از اعتراضات اخیر ایران انجام داده اســت.

اختالف بوجود آمده میــان آمریکا و اروپا ممکن 
اســت در نشست فوری شــورای امنیت که قرار 
اســت در ســاعت 2۳:۳0 دقیقه بــه وقت تهران 
برگزار شود، خود را نشان دهد.پیشتر مایک پنس 
معاون دونالد ترامپ از مواضع غیرقاطعانه متحدان 
اروپایــی آمریکا در مورد اعتراضــات ایران انتقاد 
کرده بود.برخی منابع آگاه به سی ان ان گفتند که 
آمریکا معتقد اســت حمایت از معترضان از نظر 

اخالقی کار درستی است؛ چرا که مردم در حال به 
خطر انداختن جان خود برای دستیابی به آزادی 
هستند و در این وضع نباید در مورد موضع آمریکا 
نگران باشــند.اما به گفته این منابع آگاه، آمریکا 
همچنین این اعتراضــات را به دلیل این که آن را 
تضعیف رژیم حامی تروریسم می داند در راستای 
منافع خود می بیند.برخی دیپلمات ها به سی ان ان 
گفته اند در حالی که کاخ ســفید به طور شــفاف 
اعالم نکرده اســت که آیا از تغییر رژیم در ایران 
حمایت می کند، برخی متحــدان اروپایی آمریکا 
حمایت های مداخله جویانه آمریــکا از اعتراضات 
ایران را در راستای دستیابی به این هدف می داند و 
انتظارات آمریکا را غیر واقع گرایانه توصیف کردند.

مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
گفــت: قوای ســه گانه و همه مســئوالن باید 
دســت به دست هم بدهند تا مشکالت مردم را 
بــه خوبی برطرف کنند.به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا، علی اکبر والیتی بر ضرورت حفظ وحدت 
و همبســتگی تاکید کرد و افزود: در شــرایط 
امروز کشــور، مطرح کردن برخی اختالف های 
سیاســی، بسیار بدسلیقگی اســت.وی با اشاره 
بــه ناآرامی های اخیر، این اقــدام ها را توطئه 
آمریکایی و صهیونیستی دانست و گفت: پیش 
از شــروع این ناآرامی ها، چندین تن با نفوذ در 
کشورمان حسینیه ها و پرچم جمهوری اسالمی 
ایران را به آتش کشیدند، اما به هر حال بخشی 

از این اعتراض ها، خواسته ها و مطالبات به حق 
مردم است و از دولت درخواست می کنیم تمام 
تالش خود را برای برطرف کردن مشــکالت و 
نیازهای مردم به کار بگیرد. وی با بیان این که 
امروز دشمن آشکارا به میدان آمده است، اظهار 
داشت: ما باید قدر امنیت در جمهوری اسالمی 
ایران را بدانیم و آگاه باشــیم که اگر دشــمنان 
به داخل کشــورمان نفوذ کنند از هیچ جنایتی 
فروگذار نخواهند کــرد و این را در ناامنی های 

اخیر به خوبی نشان دادند. 
والیتــی در ادامه تصریح کــرد: ایرانیان در 
طول تاریخ نشــان داده اند که هرگاه دارای 
حکومتی مقتدر بوده اند، از همسایگان خود 
نیز حمایت می کننــد.وی اضافه کرد: امروز 
بدون تردید جمهوری اســالمی ایران قدرت 
نخست منطقه و یکی از قدرت های تاثیرگذار 
در ســطح بین المللی است و این موضوع را 
دوست و دشــمن اذعان دارند و این مساله 

بارها به اثبات رسیده است. 

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه 9۳1۴07صادره از شعبه سوم حقوقی شهریار له:آقای اسماعیل منصوری و 
عبداله رستمی مقدم و علیه آقای حسین عباس بیگی بخواسته 1/026/000/000 ریال اصل 
خواسته و مبلغ 51/۳00/000 ریال نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به 
کارشناس دادگستری ارزش ششدانگ ملک توقیفی به مبلغ 1/690/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده که سپس مقرر گردید در روز سه شنبه تاریخ 96/11/05 از ساعت 9 الی 10 در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار)شهرک اداری روبه روی بانک سینا جنب بیمارستان 
تامین اجتماعی شهریار-طبقه همکف اتاق87 اجرای احکام مدنی(از طریق مزایده عمومی به 
فروش برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهریار-خ شهیدبهشتی شرقی،پ27 طبقه سوم 
واحد ۳ می باشد.لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع  و هماهنگی 
این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت  
نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وهرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10 درصد  از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ 
و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی 

تحویل خواهد شد.مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد.
موضوع:ارزیابی واحد مسکونی به پالک ثبتی ۴9/20158

آن  شماره 96101126۴1900551مورخ 96/05/10  کارشناسی  ابالغیه  احتراما حسب 
مرجع محترم قضایی در کالسه پرونده 9۳1۴07 با مضمون««ارزیابی واحد مسکونی به 
پالک ثبتی ۴9/20158 متعلق به آقای حسین عباس بیگی««در خصوص آپارتمان واقع در 
شهریار-خیابان شهید بهشتی شرقی-پالک 27-طبقه سوم-واحد۳، اینجانب حسین ایزانلو 
کارشناس منتخب به استحضار می رساند با معرفی و در معیت متقاضی از محل ملک به 
مختصات تقریبی UTM : ۳9 S 505572/00 mE ۳9۴5851/00 mN بازدید و ضمن 
سوابق و مدارک ارائه شده،پس از بررسی و معاینه محلی با توجه به شواهد موجود،نظریه 

کارشناسی را به شرح ذیل تنظیم و به حضور تقدیم می دارد.
1 مشخصات ثبتی: واحد معرفی شده،طبق پاسخ استعالم ثبتی شماره 1۳۴00 مورخ 
96/05/08 و صورت مجلس تفکیکی شماره ۳5۴0۳ مورخ 9۳/09/0۴ دارای یک برگ 
سند مالکیت رسمی به شماره چاپی ۳16787 سری ب/9۳ بوده که ذیل ثبت ۳08۳10 
در صفحه 125 دفتر امالک 2202 اداره ثبت اسناد و امالک شهریار به نام آقای حسین 
عباس بیگی فرزند علی اصغر سند صادر و تسلیم گردیده و در آن موضوع سند ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 86/58 مترمربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه سوم 
به پالک ثبتی 20158 فرعی از ۴9 اصلی قطعه 15 تفکیکی،مفروز و مجزی شده از شماره 
2۴۳1 فرعی از اصلی مذکور که مقدار 15/16 مترمربع آن پیشرفتگی است،به انضمام انباری 
به مساحت 2/90 مترمربع قطعه 18 تفکیکی واقع در سمت مرکزی زیرزمین و پارکینگ به 
مساحت 10/56 مترمربع قطعه 19 تفکیکی واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول با قدرالسهم 
از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها  و آئین نامه  اجرایی آن 
و حدود اربعه آن طبق صورت مجلس تفکیک آپارتمانی صفحه 10 بند 15 می باشد که فعال 

در دست مستاجر است.
2 مشخصات اعیانی و امتیازات ملک: طبق بازدید به عمل آمده مالحظه گردید که واحد 
مسکونی معرفی شده در ضلع جنوب غربی طبقه سوم یک ساختمان مسکونی و تجاری 
6طبقه با اسکلت بتنی و پوشش سقف تیرچه بلوک با نمای سنگ)زیرزمین به صورت 
انباری و پارکینگ و راه پله و آسانسور،طبقه همکف به صورت دو واحد تجاری،رمپ،راه پله و 
آسانسور؛طبقات اول الی چهارم به صورت مسکونی ۴واحدی و راه پله و آسانسور(واقع شده 
دارای سالن پذیرایی،دو اتاق خواب با کف واحد سرامیک و دیوارها و سقف اندود گچی و 
نقاشی شده،حمام و سرویس بهداشتی با کف سرامیک و دیوارهای کاشی شده بوده،سرمایش 
از طریق کولر آبی گرمایش از طریق پکیج،انشعاب آب مشترک و برق و گاز اختصاصی و ملک 

در اختیار مستاجر می باشد.
۳ نظریه نهایی: فارغ از اصالت مدارک ابرازی و احراز مالکیت، با عنایت به مطالب فوق که از 
نظر گذشت،با توجه به محدوده و موقعیت واحد مورد نظر، در صورتی که منعی برای نقل و 
انتقال وجود نداشته باشد؛ارزش ریالی ششدانگ واحد مسکونی به پالک ثبتی ۴9/20158 به 
مساحت 86/58 مترمربع با مشخصات و امتیازات فوق الذکر،بدون کسر دیون،مراتب بازداشتی 
احتمالی و در رهن بودن 1/690/000/000 ریال )معادل یکصد و شصت و نه میلیون تومان(

برآورد می گردد؛مراتب جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد. ضمنا مبلغ کارشناسی 
به مبلغ 1/690/000/000 ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردید 

مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد شد.م.الف:۳01۴8
فکوری-اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار

آگهی
آقای کرم لطفی ابلی  شما در پرونده کالسه 102.9607۳7 بنا به شکایت خانم سمیه 
رضایی تر بزق  دائر بر  توهین به موجب دادنامه شماره 96099719۴280102۴ به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده اید. رای صادره 
غیابی و تا 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت 
واقعی تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران 

حمید باقری رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو رامسرمی باشد. م الف 96.220.20۴

آگهی حصر وراثت
درخواستی  آزادگان  ازدشت  ۴612صادره  بشناسنامه  پدرصالح  نام  شرفی  شهال  بانو 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندم مرحوم فالح شرفی 
غیر  اقامتگاه  اهواز  تاریخ 1۳96/۳/27در  در  بشناسنامه 1820115097صادره خرمشهر 
دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر )مادرمتوفی(2-هادی 
شرفی بشناسنامه111۴خرمشهر )پدرمتوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی 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 صادروهروصیت نامه به جز 
سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)9/1056(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

مفقودی
نوبت سوم مفقودی دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی اینجاب مینا شیخعلی 
زاده چناری فرزند حسنجان دارای شناسنامه شماره ۳9779صادره از بابل با رشته علوم 
اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی در نظام دانشگاه تمام وقت از دانشگاه آزاد اسالمی 
بابل با شماره تایید سازمان مرکزی 199115600۳81مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابل ساقط می باشد

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1167/10/95
وقت رسیدگی :در روز چهارشنبه  مورخ 96/11/18  ساعت 1۴/۳0
خواهان: علی قره چلوئی و غیره با وکالت آقای حجت اله دشت بین 

خوانده: جواد فرهانی خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 
دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی 
بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :۳01۳۴
دبیر شعبه ۱۰ شورای حل اختالف شهریار

رونوشت آگهی انحصار وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  خانم فریبا زاد موسوی دارای شناسنامه شماره  ۴22 
297۳/2/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان سید حسین اعلم الهدی به شناسنامه ۴06 در تاریخ 96/7/1۴ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- سید مرتضی اعلم الهدی      ش.ش: 00251۳1161۳         س.ت : 1۳81         پسر  
2- سماء سادات اعلم الهدی      ش.ش:0250۴۴5255            س.ت : 1۳8۴          دختر

۳- سنا سادات اعلم الهدی        ش.ش: 0252۳778571          س.ت: 1۳9۳         دختر  
۴- سید مطلب اعلم الهدی         ش.ش:20۴         س.ت: 1۳2۳          پدر

5- فریبا زاد موسوی             ش.ش: 5198710970             س.ت:1۳56          همسر
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : ۳01۴۳
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی
آقای محمدحسن جمشیدی اوانکی فرزند گلعلی شما در پرونده کالسه 102.95107۴ 
بنا به شکایت آقای روح اهلل درفشی  فرزند محمد کاظم و خانم سیده طاهره حسینی تپه   
تپه فرزند سید حسین به موجب دادنامه شماره  96099719۴280102۳به پرداخت 
جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون ریال جایگزین حبس در حق دولت و در صورت تعذر  

از اجرای مجازات جایگزین به تحمل 91 روز حبس محکوم شده اید.
رای صادره غیابی و تا 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه پس از 
انقضای مدت واخواهی تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان مازندران میباشد . م الف 96.220.206
حمید باقری رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ رامسر

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1۳90/9/20  
برابر رای شماره 1۳9660۳01057007815 مورخ96/07/27 صادره از هیات رسیدگی 
به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1۳90/9/20 تصرفات مالکانه خانم ندا جبرائیلی حامد فرزند 
حسین در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت۳5۴/16 مترمربع 
مفروز از پالک 561 فرعی از 5۳ اصلی واقع در شهریارمحرز گردیده و برابر محتویات 
پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک 
مذکوربه نام آقای عبدالحسین منوچهری یگانه ذیل ثبت۳۴5677 صفحه 60 دفترامالک 
جلد 1807 ثبت،صادر و تسلیم شده است؛نامبرده در هیئت حضور نیافته و هیئت مقرر 
نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور وماده 1۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب 1۳91/۴/25 
نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای 
صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای 
صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره 
ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۳01۴۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:96/10/16 تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/11/01
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با دهه هفتادی های اعتراض های اخیر چه کنیم؟
*روزبه کردونی 
" جامعــه درهم شکســته )Broken society( به صــدر اولویت های 
سیاستی من بازخواهد گشت. ما به وضعیت 120 هزار خانواده دارای مشکل 
انگلستان توجه خواهیم کرد . ما نیاز داریم برای خانواده هایی که برخی آنها 
را "دارای مســاله" و برخی دیگر "مشکل دار" می خوانند اقدامات فوری 
انجــام دهیم . خانواده هایی که اغلب ما در همســایگی خود آنها رای می 
بینیم و به وضعیت آنها بی توجه هســتیم." این واکنش، موضعی است که 
دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلستان پس از بروز شورش سال 2011 
اتخاذ کرد. شــورش جوانان و نوجوانان در انگلستان بین روزهای 6 تا 10 
آگوســت 2011 از شهر تاتنهام انگلستان آغاز و به سرعت به چندین شهر 
دیگر سرایت کرد . این شــورش فقط در لندن بیش از ۳00 میلیون پوند 
خسارت به بار آورد و طی آن بیش از ۴000 نفر دستگیر شدند و ۳66 اقدام 
به خشونت اتفاق افتاد. مطالعات انجام شده پس از شورش نشان می داد، 70 
درصد بازداشت شدگان در قسمتهای حاشیه ای و محروم شهر زندگی می 
کردند، بیش از 60 درصد مناطقی که دچار آشوب شدند در زمره مناطقی 
بودند که بیشترین نرخ بیکاری و بیشترین آمار جویندگان کار را نشان می 
دادند. پس از این اتفاق کامرون نخست وزیر وقت انگلستان این اتفاق را یک 
زنگ بیداری )Wakeup call( برای کشورش خواند و اعالم کرد سیاست 
های ویژه حمایتی برای 120 هزار خانواده بســیار محروم و فقیر انگلستان 
اجرا خواهد شد. اولین واکنش سیاستی دولت کامرون پس از پایان یافتن 
ناآرامی ها واکاوی دقیق و نوع شناسی رفتاری شرکت کنندگان در اعتراض 
بود. سوال مشخص این بود که دالیل شرکت جوانان در این شورش ها چه 
بود؟ برای پاسخ به این سوال مصاحبه های عمیق فردی و گروهی با شرکت 
کنندگان در تظاهرات ها انجام شــد، تیپولوژی شرکت کنندگان تفکیک 
شد؛ از آنها که فقط حاضر بودند، آنها که تماشاچی بودند، آنها که در اعمال 
خشونت نقش داشتند، آنها که دلشان می خواست شرکت کنند و نکردند 
و آنها که نمی خواســتند شرکت کنند جداگانه مصاحبه های کیفی انجام 
شد. انگیخته های آنها برای حضور در شورش احصا شد و مبنای تحلیل قرار 
گرفت.فاکتورهای تحریک کننده و تشویق کننده به شرکت در تظاهرات در 
سه گروه ) situational , personal . contextual ( طبقه بندی شد و 
وزن عواملی چون هیجان و ماجراجویی ، تمایل به خشونت علیه پلیس ، فقر 
و عوامل اقتصادی ، احساس تبعیض و ... دقیقا بدست آمد. تنها و تنها پس 
از بدست آوردن تصویر و فهم دقیق ازتیپولوژی شرکت کنندگان درشورش 
و دالیل ورود آنها به تظاهرات های شهری، سیاست های واکنشی در قبال 
این حادثه تدوین شد.تجربه شورش 2011 در انگلستان می تواند در برخی 
وجوه مورد توجه سیاســت گذاران کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب 
در واکنش به اتفاقات اخیر قرار گیرد. برای نمونه وقتی معاون وزیر کشــور 
اعالم می کند بیش از 90 درصد بازداشــت شدگان زیر 25 سال داشته اند 
باید به این ســوال مهم و کلیدی پاسخ داده شود که جوانان شرکت کننده 
در ناآرامی ها چه کسانی بودند و چرا در این ناآرامی ها شرکت کردند ؟ آیا 
تهی دستان بودند؟ جویندگان کار بودند؟ معترضین سیاسی بودند؟ فعالین 
قومی بودند؟ ماجراجویان بودند؟ باید توجه شود که هرگونه پاسخی که به 
این سواالت و پرسش های مشابه بدون تحقیق و مطالعه و مصاحبه با خود 

این جوانان ارایه شود فاقد ارزش سیاستی است. 
ادامه دارد...

انتقاد ظریف از سیاست های 
ترامپ در مقابل ملت ایران

 محمد جواد ظریف در توییتی از رفتارها و سیاست های 
ترامپ در مقابل ملت ایران انتقاد کرد.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر 
خود نوشــت: ترامپ روش عجیبی برای نشــان دادن 
»احترام فوق العاده« به ایرانیــان دارد؛ از اینکه آنها را 
»ملت تروریست« خطاب کند و سفرشان به آمریکا را 
محدود کند تا توهین های بچه گانه در رابطه با نام خلیج 
فــارس. بهتر از همه، »کمک به آنها« از طریق محروم 

کردنشان از منافع اقتصادی برجام!

 شکاف ۱۷ درصدی نرخ ارز 
مبادله ای و آزاد

معاون وزیر اقتصاد از شکاف 17 درصدی نرخ ارز خبر 
داد و افزود: براساس بررسی های انجام شده هیچگونه 
موج تورمی در اقتصاد کشــور در راه نیست.به گزارش 
زمان به نقل ازپژوهشــکده پولی و بانکی، حسین میر 
شجاعیان درباره تک نرخی شدن ارز، اظهارداشت: تک 
نرخی شدن ارز فقط بستگی به برقراری روابط کارگزاری 
مناسب میان بانک مرکزی و بانک های بین المللی دارد 
تا بانک مرکزی بتواند به راحتی بحث انتقال ارز را انجام 
دهد، اما تاکنون این روابط کارگزاری برقرار نشده است.

وی افزود: در حال حاضر شکاف 17 درصدی میان نرخ 
ارز مبادله ای و آزاد وجود دارد که تفاوت چشــمگیری 
نیســت زیرا در سال های گذشته شکاف میان این دو 
نرخ بیش از 17 درصد بوده است البته دولت در تالش 
است تا ارز را تک نرخی کند.معاون امور اقتصادی وزیر 
اقتصاد افزود: اما مهم تر از تک نرخی شــدن ارز، ثبات 
نرخ ارز در یک رقم ثابت و کنترل بازار است که به دلیل 
نبود روابط کارگزاری مناســب، تاکنون اجرایی نشده 
است. بنابراین بانک مرکزی و دولت با احتیاط بیشتری 
در این راه قدم برمی دارد.میرشجاعیان گفت: تا زمانی 
که ارز تک نرخی نشده، اعتراض ها بر انجام نشدن این 
طرح اســت اما هنگامی که اجرایی و شکست بخورد، 
نتایج بدتری به دنبال خواهد داشت.این مقام مسئول 
در واکنش به گمانه زنی برخی کارشناســان اقتصادی 
درباره دو رقمی شــدن تورم در کشور، اظهارداشت: دو 
رقمی شــدن تورم موضوع مهمی نیست زیرا تورم 10 
درصــدی و 99 درصدی هر دو دو رقمی اســت، پس 
نمی توان دو رقمی شدن تورم را مشکل تلقی کرد اگر 
تورم 9.9 درصدی بشود 10 درصد تفاوت آن یک دهم 

درصد است و تفاوت چشمگیری ندارد.

نگاه روزخبر

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: صدایی که 
به نیابت از ترامپ و نتانیاهو برخیزد، صدای مردم 
نیست بلکه صدای بیگانه است و ملت ایران آن را 

خفه خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل ســیداحمد 
خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه 
های دیروز با اشــاره به اعتراضات اخیر در ایران با 
بیان اینکه آنچه این روزها بر کشــور گذشت جلوه 
ای از عقده گشایی های آمریکایی ها بود اظهار کرد:  
دنیای استکبار این روزها َدم به َدم در حال شکست 
خوردن است؛ داعش دست پرورده خودشان بود و 
می گفتند برای آزادســازی موصل، ۳0 سال زمان 
الزم اســت اما دیدیم که به کمک ایران، این شهر 
هشت ماهه آزاد شد. وی افزود: آن قدرتی که این 
ها را ناکام گذاشــت جمهوری اسالمی بود. این ها 
پول های زیادی خرج کردند تا ســوریه شکســت 
بخورد؛ قصه این اســت که پول را عربســتان داد، 
طراحی را آمریکا انجام داد و قرار بود از اتاق آمریکا 
از هرات و اربیل کم کم ســالح به ایران بیاید و به 
قول خودشــان در بهمن ماه کار را تمام کنند.آیت 
اهلل خاتمــی ادامه داد: یکــی از تفاله های طاغوت 
گفته بــود 22 بهمن به ایران می آییم، من به این 
تفاله ها می گویم که جای تان ایران نیســت و اگر 
بیایید قلم پای تان را می شکنیم و بعد چوبه دار را 
برای تان آماده می کنیم.خطیب موقت نماز جمعه 
تهران با بیان اینکه اغتشاشات از اعتراضات به حق 
آغاز شد، گفت: مردم به عملکرد موسسات اعتباری 
اعتراض داشتند و می گفتند اگر اینها مجوز ندارند 
پس چرا پنج ســال پیش روی شما کار کرده اند و 
چرا کرکره شان را پایین نکشیدید.آیت اهلل خاتمی 
اضافه کرد: اگر در جایی ساخت و ساز غیرمجازی 
شــود شــهرداری فردایش لودر می آورد و آنجا را 
خراب می کند، این موسســات چگونه به فعالیت 
هــای خود ادامــه دادند؟وی افزود: مــا هم مانند 
مردم می گوییم مرگ بر گرانی؛ چه کســی است 
که از گرانی خوشــش بیاید؟ کارگر می گوید من 
چند ماه است حقوق نگرفته ام. اینکه حرف مردم 
باید شــنیده شود، حرف صحیحی است اما در این 
شلوغی ها، حقیقت نباید گم شود.آیت اهلل خاتمی با 
بیان اینکه روحانیت همراه کارگران، محرومین و آن 
هایی است که مشکل معیشتی دارند اظهار کرد: در 
این میان نباید بازی جناحی درآورد؛ مردم، آزادی 
می خواهند و خواستار شنیدن صدای شان هستند. 
صدایی که به نیابــت از ترامپ و نتانیاهو برخیزد، 

صدای مردم نیســت بلکه صدای بیگانه اســت و 
ملت ایران آن را خفه خواهد کرد. وی تصریح کرد: 
آموزش دیده های ضد انقالب، سوار این موج شدند 
اما کسانی که مشکل داشتند و مالباخته بودند، خط 
شــان را از ضد انقالب جدا کردند.آیت اهلل خاتمی 
ادامه داد: این نشانه بدبختی ترامپ و رئیس جمهور 
فرانسه اســت که از این جریانات ذوق زده شدند. 
آموزش دیده های ضدانقالب قصد داشتند، کشته و 
فتنه ایجاد کنند. برخی از سربازان گمنام امام زمان 
)عج( را کشــتند و به هر جایی که نشانی از دین 
داشــت اعم از دفاتر ائمه جمعه، سازمان تبلیغات 
اســالمی و شورای حل اختالف حمله کردند. این، 
دیگر کار معترضان نبود بلکه کار ضد انقالب بود.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: از سال 78 
تاکنون ما سه فتنه داشته ایم، فتنه اول، فتنه کوی 
دانشگاه بود، فتنه دوم، فتنه سال 88 و فتنه سوم، 
فتنه چند روزه اخیر در سال 96. این سه فتنه، سه 
تشابه و یک تفاوت با هم داشتند. یکی از شباهت ها 
این بود که در هر سه، آمریکا و رژیم صهیونیستی 
جلودار بودنــد؛ گروهک های منفــور ملت مانند 
ســلطنت طلبان که پرونده بزرگــی از غارتگری، 
جنایت، شــکنجه و مبارزه با دین دارند، این روزها 

اندکی امیدوار شده اند.
وی افزود: سلطنت طلبان آرزوی آمدن به ایران را 
به گور خواهند برد. در این سه فتنه، آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و اخیرا عربستان، با هم در حمایت از 
اغتشاشگران مسابقه گذاشته اند. ترامپ روانی وقتی 
صبح از خواب بیدار می شود، اولین چیزی که می 

نویسد، حمایت از اغتشاشگران است.
آیت اهلل خاتمی ادامه داد: دومین شباهت این بود 

که به نام ملت به کشور خیانت و به مقدسات اهانت 
شد. سومین وجه تشابه این سه فتنه، اقلیت بودن 
این جریانات بود. اقلیتی بسیار ناچیز می خواستند 
و می خواهند صدای خود را صدای ملت جا بزنند.

وی تاکید کرد: در فتنه اخیر، دشــمنان بسیار زود 
خــود را رو کردند و با ســرعت چهره ضد ایرانی و 
ضد اســالمی خود را نشان دادند و آمدند به پرچم 
جمهوری اسالمی که نماد عزت و غیرت یک ملت 
و مزین به اهلل اکبر اســت، با کمال وقاحت اهانت 
کردند.خطیــب نماز جمعه تهــران گفت: نیروی 
انتظامی بشــارت داد که این جنایتکار را دستگیر 
کرده و این جنایتکار مستحق اشد مجازات است.

آیت اهلل خاتمی تصریح کرد: همه جریانات سیاسی 
اعم از اصالح طلب و اصولگرا، اغتشاشات اخیر در 
کشور را محکوم کردند. حتی آن هایی که چندان 
عالقه ای به دین نداشــتند، این جنایت را محکوم 
کردند.وی با اشاره به نقش فضای مجازی در تشدید 
بحران در روزهای اخیر، گفت: همه شما دیدید که 
فضای مجازی آتش بیار معرکه بود؛ فضای مجازی 
بود که َدم به َدم می گفت کجا شــلوغ است و باید 
چه شعارهایی داده شود.خطیب نماز جمعه تهران 
در همیــن باره تاکید کرد: شــما دیدید که وقتی 
فضای مجازی محدود و بســته شد، فتنه فروکش 
کرد. اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند، فضای 
مجازی امروز هزاران توپخانه به ســمت ملت ایران 
درحال شلیک دارد، مفهومش این است که باید این 
توپخانه را از کار انداخت.آیت اهلل خاتمی گفت: آیت 
اهلل مکارم فرمودند به جای این لجنزار متعفنی که 
به نام تلگرام است، فضای مجازی سالم در اختیار 
جامعه قرار بگیرد و امنیت، اخالق و ایمان جامعه را 

حفظ شود. نگویید که موقتا قطع کرده ایم و دوباره 
برمی گردیم؛ اگر این شــیاطین بازگردند، دوباره 
»همان آش و همان کاسه« خواهد شد.وی تصریح 
کرد: ما معتقدیم کــه فضای مجازی یک ظرفیت 
است و می تواند در نوع خود فرصت یا بحران باشد. 
دیدید که در کشور ما تبدیل به بحران شد. حرف 
ما این اســت که فضای مجازی وجود داشته باشد 
اما ِسروِر آن در داخل باشد و خودتان مدیریتش را 
بر عهده بگیرید.آیت اهلل خاتمی گفت: کشورهایی 
نظیــر چین و روســیه فضای مجــازی آوردند و 
مدیریت آن را خودشــان به دســت گرفتند. چرا 
اینترنت ملی را نمی آورید؟ تا آنجا که اطالع دارم 
تمام ظرفیت ها برای این کار مهیاســت. ننویسند 
و نگویند که ما با فضــای مجازی مخالفیم؛ خیر؛ 
ما با فضای مجازی که کلیدش دســت نظام باشد 
موافقیم. فضای مجازی که کلیدش دســت آمریکا 
باشد، ملت ایران موافق آن نخواهد بود.خطیب نماز 
جمعه تهران خطاب به مسئوالن گفت: شما را به 
خدا به خطبه 27 امیرالمومنین )ع( گوش فرا دهید. 
موال می فرمایند اگر اجازه دادید که دشمن به خانه 
تان ورود کند، ذلیل خواهید شد. مسئوالن محترم! 
مقام معظم رهبری مــی فرمایند، فضای مجازی 
تبدیل به قتلگاه دین و اخالق جوانان شــده است. 
شما را به خدا به داد برسید.وی گفت: از وزیر جوان 
ارتباطات تشکر می کنم که در این عرصه مدیریت 
کــرد، خصوصا یکی از کانال هــای ضدانقالب که 
بنزین و نفت روی این اغتشاشات اخیر می ریخت 
را تعطیل کرد. همین جا می گویم اگر آقایان این 
فضا را باز کنند و دوباره اغتشــاش پیش بیاید، نزد 

خدا و نزد ملت جوابی نخواهند داشت.
آیت اهلل خاتمی تصریح کرد: از همه نیروهای مسلح 
تشکر می کنم. فرمانده ارتش هم پیام داد که اگر 
دستور داده می شد، ما هم وارد می شدیم اما نیازی 
نبود. نیروی انتظامی افتخار آفرید و در همه شهرها 
با حفظ صالبت، اقتــدار، عدالت و رأفت به صحنه 
آمد. حتی ســربازان گمنام امام زمان )عج(، وزارت 
اطالعات و ســپاه پاسداران در این جریانات شهید 
دادنــد. ما به این بازوهای توانمند ملت افتخار می 
کنیم. وی اظهار کرد: حضور حماســی شما مردم 
این بار هم کارساز بود. همه شهرها به پا خواستند و 
تظاهراتی پربصیرت که مدنظر رهبری بود را به راه 
انداختید.خطیب نماز جمعه تهران گفت: از دستگاه 
قضایی انتظار داریم که با فریب خورده ها با رأفت 
و رحمت برخورد کنــد؛ اینها فریب خورده اند اما 
آنهایــی که معاندانه وارد صحنه شــدند و هنوز بر 
موضعشان هستند، اینها آمریکایی هستند و نباید 
به آمریکایی ها رحــم کرد.خداوند به این انقالب 
بسیار لطف کرده و لطف خواهد کرد.خطیب موقت 
نماز جمعه تهران افزود: چراغ راه در مقابل فتنه ها 

با والیت است.

آیت اهلل خاتمی:  

 ملت ایران، صدای بیگانه را خفه می کند

مفقودی
 برگ سبز وانت نیسان مدل 8۳ با شماره پالک 661ص87 ایران 82 با شماره موتور 
219999و شماره شاسی d28067بنام مانی جانعلی پور کالیی مفقود گردیده و از درجه 

بابلاعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 8۴ به رنگ صورمه ای متالیک با شماره پالک 761د76ایران 72  
با شماره موتور 01۳۳۴2۴0و شماره شاسی s1۴1228۴68667 مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
پروانه بهره برداری نیمچه گوشتی به شماره 191.92 .پ.ص.پ.ده هزار قطعه ای به 
مساحت ۴000 متر واقع در هلیالن به مالکیت آقای مراد شاهسواری فاقد اعتبار است. 

ایالمکد شناسایی 2070۴۳206050185۳ مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره ۳15810۴ متعلق به اینجانب علی رضائی به شماره ملی 

5799851927 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳1010006066  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قوچعلی بهروزی فرزند موسی به 
شماره شناسنامه 226  کد ملی 1601815۴۴1 صادره از هشترود در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 227/6۳ مترمربع پالک 56۳ فرعی از16۳ اصلی واقع در 
کرج- فردیس- سه راه حافظیه - خ امام حسن مجتبی - ک هادی - پ 156 خریداری 
از مالک رسمی آقای بهزاد حیدری 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 6697
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/19 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/1

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1۳90/09/20و برابر رای شماره 1۳9660۳10010009868 مورخ 1۳96/09/08 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهشهرتصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای مسعود یعقوبی اشرفی فرزند نجف نسبت به ششدانگ یک قطعه 
باغ به  مساحت 608۴/28مترمربع قسمتی از پالک 1۳اصلی فرعی از ۴- اصلی - واقع در 
اراضی گرجی محله بخش 17ثبت بهشهر  که که خریداری شده از مالک رسمی نجف 
یعقوبی اشرفی محرزگردیده است لذا بموجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده 1۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های محلی و کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.

معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست 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 ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف :96/20/62۴7    
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/10/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/10/۳0

  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

دادنامه
پرونده کالسه 9609988601۴00200شعبه 1۴حقوقی شورای حل اختالف مجتمع 
شهید مطهری )بانکها و تصادفات( شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی.خواهان:آقای بیژن 
عظیمی فرزند مصطفی به نشانی کرمانشاه کارمندان .ایستگاه 9کوی سرباز محمدی 

سمت چپ پالک 6۴
خوانده:خانم نیمتاج نجفی به نشانی مجهول المکان.

خواسته:مطالبه وجه بابت....به تاریخ ..در وقت فوق العاده جلسه شعبه1۴شورای حل 
اختالف کرمانشاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.پرونده فوق تحت نظر است 
.با توجه به مستندات ابرازی و نظریه اعضای شورا  با اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا:در خصوص دادخواست بیژن عظیمی به طرفیت نیمتاج نجفی به خواسته 
با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،نظر به  مطالبه 000/000/60ریال 
محتویات پرونده اظهارات خواهان در درخواست تقدیمی و جلسه دادرسی و مستندات 
ارائه شده از سوی وی و اینکه خوانده با وجود ابالغ در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده 
و دفاعی در رد ادعای مطروحه معمول نداشته اند و اعضای محترن شورا نیز تقاضای 
محکومیت خوانده را نموده اند فلذا  شورا با استصحاب، بقاء دین دعوی را وارد تشخیص 
و به استناد مواد1257قانون مدنی و مواد 198-515-519-522قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/60ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی000/580/1ریال و خسارت تاخیر تادیه از ۳1/۴/96لغایت اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

استان کرمانشاه می باشد .
مجتمع شهید مطهری )ویژه موسسات و بانکهای مالی و بانکهای غیر دولتی( شماره 

9۳88/م الف/
قاضی شعبه ۱4شورای حل اختالف استان کرمانشاه

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره1۳9660۳۳1010005778هیات  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل محمدی فرزند 
علی اصغر به شماره شناسنامه 18  کد ملی 0622008۳7۴ صادره از اراک)سربند( در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 16۴/77 مترمربع پالک 1182 فرعی از16۳ اصلی 
واقع در کرج- فردیس- کانال غربی- خیابان سرحدی - نبش کوچه بوعلی غربی- - 
پالک 22  خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 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 2102
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/1

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳101000۴279  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت شهبازی فر فرزند عبداله 
به شماره شناسنامه 2177  کد ملی ۴07۳291521 صادره از خرم آباد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 127/78 مترمربع پالک 21۳۳ فرعی از16۳ اصلی واقع 
در کرج- فردیس- بلوار طالقانی - نبش کوچه بنی هاشم - پالک 295 خریداری از مالک 
رسمی آقای حاج اسماعیل پورابراهیم 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 2106
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/1

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
شماره پرونده:2/2۴6/96

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان:کاکه شیری - فرزند :عبدالکریم–آدرس :جوانرود فاز یک فرهنگیان 

خوانده :منصور مسعودی- فرزند: محمدبیگ–مجهول المکان
خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 1۳96/7/15  ساعت 11:۳0 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 دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کرم جان دهقانی فرزند شیخ محمد 

خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده کرم جان دهقانی فرزند شیخ به خواسته 
خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه 9609986610۴0058۴  
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1۳96/11/2۳ ساعت 11:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 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.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش . 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قسمتی از پالک۳9اصلی بخش سه رامهرمز-رامشیر

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات مفروزی آقای محمدرضا منیعی 
فرزند عبدالرحمان دارای کد ملی 6629590۳17بشناسنامه 101صادره از رامهرمز را 
برابر رای شماره 1۳9660۳1700500۳607مورخه 96/8/15تائید نموده وآگهی های 
ماده۳قانون تعیین تکلیف انتشار یافته لذا تحدید حدود  پالک موصوف بنام مشارالیه 
تحت عنوان ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه  یکباب کارگاه به مساحت 2000متر مربع 
قسمتی از پالک ۳9اصلی واقع در بخش سه رامهرمز –رامشیر به آدرس رامشیر-بزرگراه 
بسیج در روز سه شنبه  مورخه 96/11/17از ساعت 9الی12ظهربه استناد ماده1۴قانون 
ثبت انجام می گیرد .لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یا مجاورین وصاحبان 
حقوق ارتفاقی اخطار می گردد که عملیات تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت و 
روز مقرر درآگهی انجام و شروع خواهد شدو اعتراض نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
با توجه به ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت ۳0روز 

پذیرفته خواهد شد.  شماره م الف:)12/571(-تاریخ انتشار:1۳96/10/16
شیری-رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان و خانمها 1-فروزان مراد زاده 2-الهام 

امامی هابیل ۳-دنیا امامی هابیل ۴-ان تیکه صیدی سالیانه 5-پیمان امامی هابیل 
خواهان شرکت تعاونی تولید خوراک دام و طیور  دادخواستی به طرفیت خواندگان آقا و 
خانم 1-فروزان مراد زاده 2- الهام امامی هابیل ۳-دنیا امامی هابیل ۴-ان تیکه صیدی 
سالیانه 5-پیمان امامی هابیل -به خواسته اعتراض ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع که 
به شماره پرونده کالسه 9609986610۴00۴67  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳96/11/18 ساعت 11:15  
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد 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.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش . 

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

1-حامد عزیزی فرزند غالمرضا به نشانی :استان لرستان –شهرستان خرم آباد چهارراه 
بانک کوچه جالل سرباز دفتر اسناد رسمی شماره 1۴ موبایل :09165۴956۳9 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :۳ روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد 

نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثیاتا با توجه به 
علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .  
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد . 
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آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی چمستان 
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوبه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
90/9/20امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده 1 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نور مورد رسیدگی و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای  الزم صادر 
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد

مرحله 21 سال 96 -  بخش 1
 امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک 8 اصلی 

بخش یک
 227 فرعی آقای ولی اهلل اسماعیلی نسبت به شش دانگ 
مساحت979/56  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
از آقای احمد  امیراباد خریداری  مترمربع واقع در قریه 

اسماعیلی مالک رسمی
228 فرعی آقای محمد رضا امراللهی بیوکی  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
270/01مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

مرتضی حبیبی و یاسر روز ستان مالک رسمی
 229 فرعی آقای محسن باقری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت261/9۴ مترمربع 
از آقای محمد حبیبی  واقع در قریه امیرآباد خریداری 

مالک رسمی
  2۳0فرعی فریدون اقدامی عباس آباد نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
5۳5/67مترمربع واقع در قریه امیراباد خریداری از آقای 

علی اکبر زینتی مالک رسمی 
2۳1 فرعی آقای علی اصغر اصغری نسبت به شش دانگ 
به مساحت ۳116/2۳مترمربع  یک قطعه زمین عرصه 
واقع در قریه امیرآباد واگذاری از آقای جعفر اصغری مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک 10 اصلی 

بخش 1
به  قسمت  آریا  نژاد  یوسف  ملیحه   خانم  فرعی   76  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳59/۳0مترمربع واقع در قریه ولیرکان خریداری از آقای 

علی فالح مالک رسمی 
آباد پالک 1۴  قریه سعادت  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش 1 
10۳فرعی آقای محمود قسمتی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 851/000متر 
مربع که مقدار 120 سیرمشاع عرضه وقف  می باشد واقع 
در قریه سعادت آباد خریداری از آقای محمد ابراهیمی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک 15 اصلی 
بخش 1 19۴ فرعی آقای محمدتقی تقی نیا نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین برای احداث این به مساحت 
50۳/11متر مربع که مقدار ۴0 سیر مشاور عرصه وقت 
می باشد واقع در قریه کچلده واگذاری از آقای باقر تقی 

نیا مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه تجاسبکال پالک 19 اصلی 

بخش1
   11۳فرعی آقای محمدرضا سروش نیک نسبت به شش 

دانگ
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
21۴/۴2مترمربع واقع در قریه تجاسبکال  خریداری از 

رحمان سلطانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک 20 اصلی 
بخش 1 126 فرعی آقای رضا شجاعی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
201/9۳مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از علیرضا 

دری دولت آبادی مالک رسمی
 127 فرعی آقای ابراهیم دهقان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 270/18مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از نور علی دهقان مالک 

رسمی
شش  به  نسبت  نیز  مهدیانی  رضا  آقای  فری   128  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
251/۴6مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از آقای 

قاسم قاسمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک 21 اصلی 

بخش یک
به  نسبت  اسمعیلی   محمدرضا  آقای  11۴فرعی      
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
220/000مترمربع واقع در قریه ورازده علیا خریداری از 

آقای امیر علی احمدی مالک رسمی
 115 فرعی خانم مهری حبیبی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت2۴۳/00 مترمربع 
واقع در قریه ورازده علیا خریداری از آقای علیرضا ناییجی 
مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال 

پالک29اصلی بخش یک  
  112فرعی آقای مهدی پورعابد ابیانه نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
267/70مترمربع واقع در قریه خطیب کال خریداری از 

آقای صالح حسین زاده مالک رسمی 
۳0اصلی  پالک  بلویج  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش یک 
به  نسبت  ابراهیمی  شعرباف  مجید  آقای  102فرعی 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث به مساحت 
۴05/56مترمربع واقع در قریه بلویج خریداری از آقای 

مهدی اعظمی فر مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه میرنا پالک ۴ اصلی بخش 

 2
۴1 فرعی خانم فاطمه سیفی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۴9/97مترمربع 
واقع در قریه میرنا خریداری از آقای رجب علی دهقان 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه فوالدکال پالک 5 اصلی 
بخش 2 50فرعی آقای مهدیه آخشته نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
200/00متر مربع که مقدار 60سیر مشاع عرصه وقف  
می باشند واقع در قریه فوالدکال خریداری از آقای علی 

واحدی مالک رسمی
 51 فرعی آقای مهدی آخشته نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت296/68 متر مربع 
مقدار 60سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

فوالدکال خریداری از آقای علی واحدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا پالک 8 اصلی 
بخش 2 ۴8فرعی خانم طیبه پسندیده نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
19۳/27مترمربع واقع در قریه همصفا  خریداری از آقای 

مهرداد و بهزاد حبیبی و قدیر ناییج

مالک رسمی
اصلی  واز پالک 292  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
بخش 2 2۳۴ فرعی خانم آقای عبداهلل رضایی آشتیانی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 191/88مترمربع واقع در قریه واز خریداری از 

آقای مرتضی حیدری مالک رسمی
 بخش نه 

 امالک متقاضیان واقع در قریه ریسکال  الویج پالک 81 
اصلی بخش 9 

298 فرعی آقای رضا علی محمدی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت871/۴0 مترمربع واقع در 
قریه ریسکال  الویج خریداری از آقای یداهلل کیانی مالک 

رسمی
 بخش 11

 امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند  پالک 7 اصلی 
بخش 11 

۳۳۳فرعی  آقای حمید محمدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۴2/00مترمربع 
واقع در قریه شهر بند خریداری از آقای عبدالحسین و 

کاظم حسین زاده مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک 8 اصلی 

بخش 11
195 فرعی  خانم مرضیه رسولی آذری نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی و مساحت۴96/۳0 
مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از آقای اسداهلل 

کیاری جونیانی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال  پالک 12 اصلی 

بخش 11 
شش  به  نسبت  قاسمیان  مصطفی  آقای  9۴فرعی   
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳00/25مترمربع واقع در قریه باغبانکال خریداری از آقای 

رضوان قاسمیان
 95 فرعی آقای رضوان قاسمیان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 181/70مترمربع 
واقع در قریه باغبانکال خریداری از آقای مصطفی قاسمیان

 امالک متقاضیان واقع در قریه مرزنده پالک 1۳ اصلی 
بخش 11 

 75فرعی آقای بهزاد کاظمینی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۳1/۳0 مساحت 
متر مربع که  مقدار ۳2 سیر مشاع عرصه وقف می باشد 

واقع در قریه مرزنده خریداری از هومن نهاوندیان 
اصلی  ناده پالک 15  ا  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
آقای اصغر شاه حسینی نسبت  بخش 11 25۴ فرعی 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
مساحت2۳0/00 مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از 

آقای مهدی مفتخری
 255 فرعی آقای محمد توکلی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین عرضه به مساحت 210/00مترمربع واقع در 

قریه اناده خریداری از آقای علی محمدکلیج
256 فرعی خانم زهرا حیدری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 521/6۳مترمربع واقع در قریه 

اناده خریداری از آقای مرتضی شاه حسینی
به شش  نسبت  اللهی  فرج  آقای منصور  فرعی    257 
دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث ای به مساحت 
آقای  از  خریداری  اناده  قریه  در  واقع  269/2۳مترمربع 

مرتضی شاه حسینی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک 18 اصلی 
بخش 11 9۳ فرعی خانم ماجده آذینی فر نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳96/67متر مربع به 
مقدار ۴8 سیر مشاع عرضه وقت می باشند واقع در قریه 

مغانده خریداری از علی اصغر مرادی و ولی علی دهقان
 8۴ فرعی  آقای امیر عبدلی رجبی نیا نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
وقف   عرصه  مشاع  مقدار ۴8سیر   به  205/۳0مترمربع 
می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از آقای اسماعیل 

بستان 
 85 فری آقای حسین کاظم نادری ورنوسفادرایی نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی به مساحت 
می  وقف  عرضه  سیرمشاع  مقدار ۴8  216/81مترمربع 
باشد واقع در قریه مغانده خریداری از آقای ابراهیم اکبری 
ششدانگ  به  نسبت  انصافی  غالمرضا  آقای  فرعی   86
یک قطعه زمین به مساحت208/۳1 مترمربع که مقدار 
۴8 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه مغازه 

خریداری از آقای محمد اکبری
به  آبادینسبت  نظم  مشایخی  فاطمه  خانم  فریاد   87  
مساحت  احداثی  بنای  و  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
وقف می  عرصه  مقدار ۴8 سیرمشاع  2۳0/5۴مترمربع 

باشد واقع در قریه مغانده خریداری از زهرا  امیری 
شش  به  نسبت  نژاد  برهانی  مهدی  آقای  فرعی   88
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳78/75مترمربع مقدار ۴8 سیر مشاع عرضه وقت می 
باشد واقع در قریه مغانده خریداری از خانم لطیفه سهرابی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک 19 اصلی 

بخش 11 
به  نسبت  دستجردی  برزوییان  شیوا  خانم   ۳79فرعی 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳58/88مترمربع واقع در قریه چمازکال  خریداری از آقای 

رضا احمدی
به  نسبت  یداللهی  ابوالفضل  سید  آقای  فرعی   ۳80  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۴8/85مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری از آقای 

احمد صدیقیان کاشی 
متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک 21 اصلی بخش 

11
2۴8 فرعی آقای داود صالحی نسبت به  شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 257/۳1متر مربع 
که مقدار 20 سیر مشاع عرضه وقف  می باشد واقع در 

قریه سیاهکال خریداری از محسن علی پور 
امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی 

بخش 11
 881فرعی خانم معصومه کردبچه نسبت به شش دانگ 
مساحت22۴/77  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از محمد زارع 

ده امیر امیری نیا 
882 فرعی آقای عزیزاللهکبیری  طیبی نژاد نسبت به  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
196/98مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از آقای 

خیراهلل جاللی
 88۴ فرعی آقای احسان عطاری پور اصفهانی نسبت به 

شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
آباد  کرد  قریه  در  واقع  650/00مترمربع  مساحت  به 

خریداری از آقای حسین شهریار پور
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیدکال پالک ۳5 اصلی 

بخش  11

 52۴فرعی آقای محمدرضا اسدپور نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  و  زمین  قطعه  یک  دانگ 
276/82مترمربع واقع در قریه سید کال واگذاری از علی 

اکبر اسدپور مالک رسمی 
علیکالپالک ۳6  شیخ  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش 11
 10۳ فرعی خانم غزاله  نظری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴80/00مترمربع 
جوادی  رضا  از  خریداری  علیکال  شیخ  قریه  در  واقع 

ساریخان بگلو مالک رسمی 
10۴ فرعی خانم سکینه ارس خان نسبت به شش دانگ 
مساحت500/00  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
ازغزاله  خریداری  علیکال  شیخ  قریه  در  واقع  مترمربع 

نظری مالک رسمی
نسبت  بگلو  ساریخان  جوادی  رضا  آقای  فرعی   105  
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث ای به 
علیکال  شیخ  قریه  در  واقع  ۳00/00مترمربع  مساحت 

خریداری از  سکینه ارس خان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک ۳8 اصلی 

بخش 11
 96 فرعی خانم مریم سجده ءنسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین و بنای احداثی به مساحت 175/00مترمربع 
واقع در قریه نانواکال خریداری از آقای سیدهادی موسوی

 97 فرعی آقای محمد هادی پکی  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 216/85مترمربع واقع در قریهنانوا کال  خریداری 

از آقای رحمت خادمی 
97 فرعی خانم مولود شیرخانی نمکینسبت به  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 216/85مترمربع واقع در قریه نانواکال خریداری 

از آقای رحمت خادمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴1 اصلی 

بخش 11
 215 فرعی خانم نجیبه ذاکری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۴2/۳5مترمربع 
واقع در قریه سنگین ده واگذاری از آقای قهرمان طالبیان

شش  به  نسبت  فر  ساعدی  رضا  آقای  فرعی   216  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۴۳8/۳۳مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 
جمیله قلی پور و زهره مقصودی 217 فرعی آقای ناصر 
عباسی ولدانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 227/10مترمربع واقع در قریه 

سنگین ده خریداری از محمد اکبری
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک ۴7 

اصلی بخش11 
56۳فرعی آقای حسین هزار جریبی به نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت 276/05مترمربع واقع 

در قریه عبداهلل آباد خریداری از یوسف لورایی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبدالده  پالک 50 اصلی 

بخش 11
 ۴6فرعی آقای حمیدرضا بازدان نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین به بنای احداثی به مساحت 
۴12/00 متر مربع که مقدار 80 سیر مشاع عرصه وقف  
می باشد واقع در قریه عبدالده  خریداری از زهرا خسروی 

و منصوره سلطانی سولقانی 
 ۴6 فرعی خانم زهرا خسروی نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴12/00متر مربع که مقدار 80 سیر مشاع وقف می باشد 

واقع در قریه عبدالده  خریداری از سید رحمت رضوی
 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک 56 اصلی 

بخش 11
 ۳10 فرعی آقای محمد مهدی حسین زاده نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
29۳/12مترمربع واقع در قریه هالپان واگذاری از آقای 

غالمحسین حسین زاده مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمستان  پالک 57 اصلی 

بخش  11
شش  به  نسبت  محمدی  فرشاد  آقای  1876فرعی 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  چمستان  شهر  در  واقع  ۳28/50مترمربع 

مالک رسمی
 2021 فرعی خانم سیده لیال عقیلی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
120/9۴مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری از علی 
اکبر انصاری مالک رسمی 2022 فرعی آقای عقیل توکلی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت2۳/57 مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری 

از آقای پرویز توکلی مالک رسمی
پالک  آباد  نعمت  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

100اصلی بخش 11
به  نسبت  فیروزآبادی  دانش  فائزه  خانم  فرعی   ۳86  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

200/۳5مترمربع واقع در قریه نعمت آباد
شش  به  نسبت  باغ  کرد  حسین  آقای  فرعی   ۳87  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  آباد خریداری  نعمت  قریه  واقع در  ۳06/۴0مترمربع 

محمدرضا اخالقی فرد مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده 1۳ آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در 
روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و 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 که 
اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بیهی 
است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 
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 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

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

رسمی حوزه ثبتی عباس آباد 
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین و تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوبه 90/2/20امالک 
مذکور  قانون   1 ماده  موضوع  هیئت  در  که  متقاضیانی 
مستقر در واحد ثبتی عباس آباد مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالعوض و آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد امالک 
متقاضیان واقع در قریه پسنده سفلی پالک 5 اصلی بخش 

2 ثبت عباس آباد 
 -آقای محمد تقی مشهدی فراهانی نسبت به ششدانگ  
عرصه و اعیان به زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
250 متر مربع قسمتی از پالک 1۳65 فرعی خریداری از 

سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 1۳65 فرعی 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  پسنده  قلی  مظاهر  -آقای 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 
255/5مترمربع قسمتی از پالک فرعی خریداری از اسحق 

قلی  پسندی 
-خانم مریم مخدومی  آتشکاهی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 
از  خریداری  فرعی  پالک  از  قسمتی  167/12مترمربع 

محمدرضا ترک زبان و غیره 
-آقای غالمرضا سیساد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
به مساحت ۳58  احداثی  بنای  بر  زمین مشتمل  قطعه 
مترمربع قسمتی از پالک فرعی خریداری از حسین صادقی

-  آقای علی آقابابایی پور نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان به زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۳5 متر 
مربع قسمتی از پالک ۳06 فرعی خریداری از سند مالکیت 

مشاعی قسمتی از پالک ۳06 فرعی 
- امالک متقاضیان واقع در قریه پسنده علیا پالک 6 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد 
- خانم  رباب نبئی  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
 ۳۴7 مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  

مترمربع خریداری از هوشنگ مالحسینی 
- آقای مهدی قنبری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین قطعه زمین  ساختمان به مساحت 297/6۴متر مربع 

خریداری از حسین فروتن مقدم 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  معصومی  علیرضا  -آقای 
و اعیان قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت 

281/۳0مترمربع خریداری از جهانشاه معصومی 
 - خانم  ربابه یگانه شالی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 

۳55/6مترمربع خریداری از حسین صادقی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عباس آباد پالک 1۴۴ اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد 
آقای حمیدرضا احمدیان نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه مشتمل بر ساختمان به مساحت 2۳۴/56مترمربع 
قسمتی از پالک 206۳ فرعی خریداری از سند مالکیت 
مشاعی قسمتی از پالک 206۳ فرعی استان 557 فرعی 

-آقای علی خسروی لرگانی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 219 
متر مربع قسمتی از پالک فرعی خریداری از مسعود حسن 

لنگائی  قسمتی از پالک 55۳ فرعی از 290 فرعی 
-آقای محمدرضا جمالی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 290 متر 
مربع قسمتی از پالک 528 از ۴97 فرعی خریداری از سند 
مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 528 فرعی از ۴97 فرعی 
-آقای حسن محمودی لرگانی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 
از 290  فرعی  پالک 55۳  از  قسمتی  189/55مترمربع 
کرکاس   حیدری  علی  حمزه  سند  از  خریداری  فرعی 
از  شده  مجزی   و  مفروز  فرعی  پالک 55۳  از  قسمتی 

290فرعی 
-آقای عبداهلل شجاع شفیعی نسبت به ششدانگ عرصه 
به  مسکونی  آپارتمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 
مساحت11/50 مترمربع قسمتی از پالک فرعی خریداری 
از شهرداری قسمتی از کوچه متروکه که قابلیت تجمیع با 

پالک 150 فرعی واقع در مجاورت خود را دارد 
-آقای پیروز طالبی کاکرودی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان با مغازه به مساحت 106 متر مربع قسمتی از پالک 
5۳6 فرعی خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از 

پالک 5۳6 فرعی
- خانم  معصومه موسوی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۳0۳/۳8مترمربع قسمتی از پالک 521 فرعی خریداری 

از فرهاد هدایتی قسمتی از پالک 521 فرعی
- امالک متقاضیان واقع در قریه محمد حسین آباد پالک 

1۴5 اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد 
عرصه  دانگ  شش  به  نسبت  حمیدرضاسلطانی  -آقای 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 
۳1۳/75مترمربع قسمتی از پالک ۳7 فرعی خریداری از 
محمد حسن ظهیری قسمتی از پالک ۳7 فرعی قطعه 

17 تفکیکی 
-آقای سهراب بابا امرجی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 
52۳/7۴مترمربع قسمتی از پالک 10۳ فرعی خریداری 
از محمد ابراهیم ربیع دخت قسمتی از پالک 10۳ فرعی 

-آقای محبعلی  حسن امرجی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 
2۴7/50مترمربع قسمتی از پالک ۴1 فرعی خریداری از 
از پالک ۴1 فرعی قطعه  لرگانی قسمتی  سید روح اهلل 

21 تفکیکی 
-خانم حورا سادات هادوی  با والیت قهری سید مهدی 
هادوی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان قطعه  زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 28۴/۳0مترمربع قسمتی 
از پالک 11۴ فرعی خریداری از جمشید زینعلی قسمتی 

از پالک 11۴ فرعی
- خانم سیده خاتون دانیالی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت 
2۴۴/0۴مترمربع قسمتی از پالک 11۴ فرعی خریداری از 

جمشید زینعلی  قسمتی از پالک 11۴ فرعی 
-امالک متقاضیان واقع در قریه امرجکال پالک 1۴6 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد
- خانم بهناز اردالن نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت ۴70/20متر 
مربع قسمتی  از پالک ۴ فرعی خریداری از علیرضا سهیلی 

قسمتی از پالک ۴ فرعی 
و  به ششدانگ عرصه  نسبت  آقاجانی  -آقای محسن پور 
اعیان قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 202 
متر مربع قسمتی از پالک 2۳5 فرعی خریداری از سند 

مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 2۳5 فرعی 
به ششدانگ  نسبت  آقای محمد رضا گرشاسبی  -خانم 
به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین   قطعه  اعیان  و  عرصه 
فرعی  پالک  از  قسمتی  ۳57.85مترمربع  مساحت 

خریداری از هدیه بانو گرشاسبی
پالک 1۴8  اسبچین  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   -

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بهرامی  بهناز  خانم   -
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 

257.20مترمربع خریداری از آرش هاشمی 
-آقای سید مصطفی افتخاری نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر  بنا به مساحت ۳61/10متر 

مربع خریداری از حمید توسلی 
-آقای محمد گل پور نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 650 متر 

مربع
 خریداری از حیدر قاسمی 

و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  طهماسبی  علی  -آقای 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 

9۳0.60مترمربع خریداری از قربان امیراف و غیره
-امالک متقاضیان واقع در قریه تازه آباد بکل پالک 1۴9 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد 
و  به شش دانگ عرصه  اسعدی  نسبت  نبی اهلل  -آقای 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 

1۴0/50مترمربع خریداری از سهیال اسماعیلی 
-آقای مجتبی شیعه االئمه نسبت به ششدانگ عرصه و 
از  به مساحت ۴8 متر مربع خریداری  باب مغازه  اعیان 

مسعود آهنگریان و یعقوب زینعلی
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  فرد  هراتی  فرزانه  -خانم 
و اعیان قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 
آهنگر  نادری  منوچهر  از  خریداری  216/50مترمربع 

قسمتی از پالک 681 فرعی 
-آقای بابک راکعی  اصفهانی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 29۳ 
مترمربع خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 

282 فرعی 
-امالک متقاضیان واقع در قریه کرکاس پالک 152 اصلی 

بخش 2 ثبت  عباس آباد
عرصه  به ششدانگ  نسبت  کاظمی  شریف  لیال  خانم   -
و اعیان قطعه  زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۴21/80مترمربع قسمتی از پالک ۴6 فرعی خریداری از 

سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۴6 فرعی 
دانگ  به سه  نسبت  لرگانی  عارف حسینی  -آقای سید 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 105/88مترمربع قسمتی از پالک 
50 خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 

50 فرعی 
-آقای سید آرمین حسینی لرگانی نسبت به سه دانگ 
زمین مشتمل   قطعه  اعیان  و  از ششدانگ عرصه  مشاع 
ساختمان به مساحت 105/88مترمربع قسمتی از پالک 
50 خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 

50 فرعی 
-امالک متقاضیان واقع در قریه بائوج خیل پالک 15۴ 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد 
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  توسلی  عباس  -آقای 
مساحت  به  ساختمان  بر   مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 
خواجوی  زمان  محمد  از  خریداری  179/۴2مترمربع 

قسمتی از پالک 5۴ فرعی 
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  زاده   وهاب  یزدان  -آقای 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
به  غیره  و  زاده  وهاب  از  خریداری  6155/00مترمربع 

استثناء 125 مترمربع بسترنهر داخلی می باشد
- امالک متقاضیان واقع در قریه گل کوه پالک 156 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد 
و  به ششدانگ عرصه  نسبت  نژاد   مریم جاوید  - خانم 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 695 
مترمربع قسمتی از پالک ۳5 فرعی خریداری از اجرای 
احکام دادگستری عباس آباد از طرف آقای عباس آذری 

منفرد قسمتی از پالک ۳5 فرعی
- امالک متقاضیان واقع در قریه کورکال پالک 157 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد 
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  شهبازی  شبنم  -خانم 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 

2۳5.1۴مترمربع خریداری از حجت اهلل موسی پسندی
- امالک متقاضیان واقع در قریه عثمانسرا  پالک 16۴ 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  آهنگریان  کرمعلی  -آقای 
و اعیان قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 
1116/۴0مترمربع خریداری از سند مالکیت مشاعی به 
مساحت ۳8/97متر مربع عرض بستر نهر داخلی میباشد  

-امالک متقاضیان واقع در قریه سرلنگا پالک 171 اصلی  
بخش 2 ثبت عباس آباد

-آقای محمدعلی سلیمانی نژاد نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 
۴01/00مترمربع قسمتی از پالک 78 فرعی خریداری از 

احمد حامد نژاد قسمتی از پالک 78 فرعی 
-خانم میترا رجبیه شایان نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان قسمتی از پالک 
52 فرعی به مساحت522.50 متر مربع قسمتی از پالک 

52 فرعی خریداری از نور علی کیانی فر
- امالک متقاضیان واقع در قریه پرچور پالک 175 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد
- آقای مهدی خدایاری کوجل نسبت به ششدانگ عرصه 
مساحت  و  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 

288/۳0مترمربع خریداری از علی کمالی اصل 
امالک متقاضیان واقع در قریه دراسرا پالک 2۴9 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد
 خانم فاطمه شاه محمدی نسبت به شش دانگ عرصه 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 

511.۳۳متر مربع خریداری از فرزاد حاتمی 
 ۳11 پالک  خوشامیان  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  روحی  علیرضا  خانم   
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 

۳12/۴۳مترمربع خریداری از مهدی زمزم 
امالک متقاضیان واقع در مرتع  خوشامیان پالک ۳12 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد 
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  سیرائی   مجید  آقای   
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 

56.181مترمربع خریداری از مجید سرخه و شرکا 
 خانم لیال اسفندیاری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان تجاری و مسکونی به 
مساحت 58/۴9مترمربع خریداری از محمدعلی قاسمی 

و غیره 
امالک متقاضیان واقع در قریه کالرآباد پالک ۳1۳ اصلی 

بخش 2ثبت  عباس آباد
 خانم نوشان خسروی قوجه  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان قدیمی به مساحت 

200/۳5مترمربع خریداری از انوش حسن خانی
 خانم شهربانو آقاجانی مقدم پیرموسی نسبت به ششدانگ 
به  ساختمان  بر   مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و  عرصه 

مساحت 1۳2 مترمربع خریداری از ابوالقاسم مایل افشار 
عرصه  به ششدانگ  نسبت  ابراهیم شهرکی  مالک  آقای 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 

2۳6/۳0مترمربع خریداری از مرتضی مهران مهام 
آقای محسن اللهیاری آیگدیر  نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 

211/60مترمربع خریداری از ولی مشایخ 
آقای مهدی ربیعی ثابت نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
به زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 299/95مترمربع 

خریداری از رمضان منصورلکورج 
ششدانگ  به  نسبت  کالری  حسینی  جواد  سید  -آقای 
عرصه و اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 225 

متر مربع خریداری از سید رضوان قائینی
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  شاکری  محسن  آقای   -
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 
مشاعی  مالکیت  سند  از  خریداری  289/۳0مترمربع 

قسمتی از پالک ۴۳۳ فرعی
-آقای محمد رضا یغمایی   نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 

2۴7/00مترمربع خریداری از حسین خورج 
- خانم زینت خانعلی زاده  نیاسانی نسبت به ششدانگ 
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
218/81مترمربع خریداری از ام البنین  رستمی نیاسانی 

- امالک متقاضیان واقع در قریه جیسا پالک ۳21 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد 
-آقای محمود هاشمی اصفهانی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 

۴7۴/۳5مترمربع خریداری از قاسم الیاسی 
-امالک متقاضیان واقع در قریه یالبندان پالک ۳۳1 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد
عرصه  به ششدانگ  نسبت  گنجی  نقی  ابراهیم  آقای   -
مساحت  به  انباری  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 
۴۳2/52مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی
- آقای ابراهیم نقی  گنجی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر  بنای احداثی به مساحت 
۴26/59مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  گنجی  نقی  ابراهیم  -آقای 
مساحت  به  انباری  برای  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 
۴۴0/۳7مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی
- آقای ابراهیم نقی گنجی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۴25/10مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  گنجی  نقی  ابراهیم  -آقای 
مساحت  به  انباری  بر  مشتمل  زمین   قطعه  اعیان  و 
769/9۴مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از اسحاق شعبانی قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
-آقای ابراهیم نقی گنجی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان از قطعه زمین بر  انباری به مساحت 765/۳9مترمربع 
قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری از حیرت سطوتی 

باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  گنجی  نقی  ابراهیم  -آقای 
مساحت  به  انباری  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 
678/80مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی  باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
-آقای ابراهیم نقی گنجی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین  مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۴5۳/15مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
-آقای ابراهیم نقی گنجی  نسبت به ششدانگ عرصه  و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت 
۴27/۳9مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  گنجی  نقی  ابراهیم  -آقای 
مساحت  به  انباری  بر   مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 
۴۳9/8۴مترمربع قسمتی از پالک ۳11 فرعی خریداری 

از حیرت سطوتی  باغبانان قسمتی از پالک ۳11 فرعی 
-امالک متقاضیان واقع در قریه نارنج بند بن پالک ۳69 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد
- آقای شهرام اکبرشاه جوقی  نسبت به ششدانگ عرصه 
مساحت  به  بر ساختمان  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 
۳0۴/50مترمربع قسمتی از پالک 2۳ فرعی خریداری از 

سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 2۳ فرعی 
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  شاهی  غالم  مجتبی  -آقای 
و اعیان قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت 
۳0۴/50مترمربع قسمتی از پالک 2۳ فرعی خریداری از 

سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 2۳ فرعی
- خانم معصومه اسماعیلی ثانی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به  مساحت 
از  خریداری  فرعی  پالک  از  قسمتی  25۳/۴0مترمربع 

علیرضا اسماعیلی ثانی
امالک متقاضیان واقع در قریه تیلورسر  پالک ۳72 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  محمدی  پسند  زهرا  -خانم 
مساحت  به  بر ساختمان  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 

195/70 متر مربع خریداری از امید پسند محمدی 
-آقای سید ناصر چراغیان نسبت به ششدانگ عرصه و 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 
295/۳۳ متر مربع خریداری از سید جعفر و مسیب و 

مختار چراغیان  
-امالک متقاضیان واقع در قریه پلت کله پالک ۳75 اصلی 

بخش 2 ثبت عباس آباد 
-آقای حمید رضا حدیدی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مجتمع بر ساختمان به مساحت 20۳ 
مترمربع قسمتی از پالک 1۳10 فرعی خریداری از سند 

مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 1۳10 فرعی
ششدانگ  به  نسبت  بالسینی  محمدی  حسین  آقای   -
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر  انباری به مساحت 
2۳9/50مترمربع قسمتی از پالک فرعی خریداری از بهزاد 

موسیوند و غیره
- آقای فریبرز میثاقیان نسبت به ششدانگ  عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۳17/00مترمربع 

قسمتی از پالک فرعی خریداری از اصغر دادور  
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  یوسفی  فرزاد  -آقای 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 
۴06/00مترمربع قسمتی از پالک 1۳10 فرعی خریداری 

از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 1۳10 فرعی
شش  به  نسبت  خشکرودی   اکبری  محمد  آقای   -
دانگ عرصه و اعیان قطعه  زمین مشتمل بر ساختمان 
فرعی  پالک  از  قسمتی  ۳25/60مترمربع  مساحت  به 

خریداری از عباس زعفری 
- امالک متقاضیان واقع در قریه جمشید آباد پالک ۳76 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد 
به ششدانگ  اجیرلو نسبت  -آقای علی محمدزاد خاک 
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مساحت 

28۴ مترمربع خریداری از مریم آقاجانی 
پالک ۳78  کراتکوتی  قریه  در  واقع  متقاضیان  -امالک 

اصلی بخش 2 ثبت عباس آباد
- خانم کرامت عینالی سقاواز نسبت به شش دانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت 197 

مترمربع خریداری از سهیال پورنعمتی
- آقای نقی قربان زاده  شوکی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 210/۳1مترمربع خریداری از کاوس خواجوند  

احمدی 
-آقای ولی قربان زاده شوکی  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان قطعه  زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 210/۳1مترمربع خریداری از کاوس خواجوند 

احمدی
- لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین 
نامه مربوطه، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
از  باید  باشند  اعتراض داشته  ارای اعالم شده  به  ذینفع 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق  در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 

ملک تسلیم و رسید اخذ  نماینده.
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  -معترض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
ارائه حکم  به  موکول  ثبت  اقدامات  این صورت  در   که 
اعتراض در مهلت  قطعی دادگاه است و در صورتی که 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . م الف 96/92125
تاریخ انتشار اول: 96/10/2 تاریخ انتشار دوم : 96/10/16

حمیدرضا قنبری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امید بیات فرزند علی و حسین 
سلطانی حمزه خانی فرزند علی.خواهان خانم فرزانه فیضی دا خواستی به طرفیت آقایان 
امید بیات و حسین سلطانی حمزه خانی  به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه9609988609200۴7۳شعبه 12حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخه 28/11/1۳96 ساعت 15:۳0 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گر دوتا خوانده ظرف مدت 1ماه 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 حاضرگردد.    استان کرمانشاه.شهرستان 

کرمانشاه-سی متری دوم- روبروی پارک درخشان 9۳75/م الف/12
دبیر شعبه ۱۲حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-فروزان منصوری 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : 92۴/96 وقت رسیدگی :  روز  دوشنبه     تاریخ  96/11/2۳    ساعت  
10/10 خواهان:  مهدی سالم خوانده : هادی حسین آبادی خواسته:  مطالبه چک

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
تاریخ  از  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود.  نوبت در یکی  مراتب یک 
نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، 
حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :۳01۳6
شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان شهریار
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عدالت  به  توجه  ضرورت  بر  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
آموزشی در مدل جایگزین کنکور تاکید کرد و گفت: مدل 
جدید جایگزین ورود به دانشگاه ها باید از سه سال قبل به 

اطالع دانش آموزان رسیده باشد.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به رایج ترین شیوه های کنکور 
در دنیا اشاره کرد و گفت: در سال 86 برای اولین بار، قانون 
حذف کنکور به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و  بر 
اساس آن، قرار شد ظرف بازدهی 5 سال، کنکور حذف شود، 
و  آموزش  وزارت  برعهده  موضوع  این  کلیدی  نقش  منتهی 

پرورش است.
وی در ادامه تصریح کرد: آموزش و پرورش برای اینکه یک 
ارزیابی واقع بینانه از دانش آموختگان انجام دهد، باید یک 
آزمون کشوری برگزار کند که متاسفانه هنوز این کار انجام 
مختلف  دالیل  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  است  نشده 
به  کند.  برگزار  را  آزمونی  چنین  مقرر  زمان  در  نتوانسته 
همین دلیل آن طور که انتظار می رفت، کنکور نتوانت مسیر 

حذف را طی کند.
اسالمی  شورای  مجلس  گفت:  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
آن  اساس  بر  که  کرد  وضع  را  قانون جدیدی   92 سال  در 
دستگاه آموزش عالی مکلف شد 85 درصد  پذیرش ورودی 
پذیرش  تحصیلی  از طریق سابقه  تا سال 95  را  دانشگاه ها 

کند.

ضرورت توجه به عدالت آموزشی 
در ترسیم مدل جایگزینی کنکور

معاون رفاهی وزارت رفاه گفت: 2 دفترچه ای ها کسانی هستند 
تأمین  خدمات  از  همسرانشان  و  بوده  دولت  کارکنان  که 
 2 نیز  خاص  بیماران  برخی  می کنند،  استفاده  هم  اجتماعی 
دفترچه ای هستند که ابتدا حذف را از این افراد شروع کردیم.

در  فقر  رفع  و  فساد  با  مقابله  روش  مورد  در  میدری   احمد 
کشور گفت: یکی از این راهها در جریان بیمه ها است چراکه 
وجود  بیمه های درمانی و تعدد آنها در میان خانوارها یکی از 

انواع این فساد است.
هستند  کسانی  ها  دفترچه ای  دو  از  تعدادی  داد:  ادامه  وی 
تامین  خدمات  از  همسرانشان  و  بوده  دولت  کارکنان  که 
اجتماعی هم استفاده می کنند، تعدادی بیماران خاص نیز دو 
دفترچه ای هستند که ابتدا حذف را از این افراد شروع کردیم؛ 
110هزار بیمار خاص در کشور داریم که در بین شان کسانی 
بودند که از طریق دفترچه های مختلف خدمات درمانی و یارانه  
ارسال  با  تا  کردیم  دعوت  افراد  این  از  بنابراین  گرفتند،  می 

پیامکی یکی از دفترچه های درمانی را انتخاب کنند.
میدری در خصوص نحوه مقابله با فساد در جریان بیمه تامین 
این  از  یکی  گفت:  فارس  به  ساختمانی   کارگران  اجتماعی 
راهکارها ایجاد سامانه  ایی بود که باید کارگران ساختمانی در 
آن ثبت نام می کردند که اطالعات هویتی آنان و مشاغل شان 

احراز شود.

 آغاز حذف افراد دارای
 2 دفترچه  بیمه

 رئیس انجمن جامعه ایمن کشور از جان باختن 16 هزار نفر 
بر اثر تصادفات جاده ای در کشور خبر داد.

استان  ایمن  جامعه  همایش  اولین  در  نوفرستی«  »جواد   
کرمان در زرند با بیان اینکه شهر زرند به عنوان اولین شهری 
ایمن می  راهبری جامعه  به کمیته  استان کرمان  در  است 
پیوندد، اظهار کرد: هدف جامعه ایمن آگاه کردن جامعه در 

برابر حوادث است.
وی با عنوان اینکه حوادث ترافیکی استان کرمان نسبت به 
هزار   ۳6 از  بیش  کرد:  تصریح  است،  داشته  افزایش  کشور 
نفر در زلزله های گذشته استان کرمان کشته شده اند که 
باید با مقاوم سازی منازل هنگام مواقع بحرانی این آمار را 

کاهش دهیم.
رئیس انجمن جامعه ایمن کشور با عنوان این که ساالنه ۳ 
ابراز  شوند،  می  کشته  کشور  در  سوختگی  اثر  بر  نفر  هزار 
کرد: همچنین ساالنه 16 هزار نفر بر اثر تصادفات جاده ای 
در کشور جان خود را از دست می دهند ضمن آنکه ۳۳۳ 
هزار نفر بر اثر حواث ترافیکی در کشور مصدوم شده اند که 

باید تالش کنیم این آمار کاهش یابد.
نوفرستی با بیان اینکه ساالنه 26 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا 
فوت می کنند، تاکید کرد: از این آمار 7000 نفر متعلق به 

تهران است.

 مرگ ساالنه 16 هزار نفر 
در جاده هاي کشور

راه نجات آموزش و پرورش، توسعه 
مشارکت های غیردولتی است

وزیر آموزش و پرورش در پایان دومین روز از گردهمایی مشترک شورای 
معاونان و مدیران کل ستادی گفت: راه نجات آموزش و پرورش، توسعه 

مشارکت های غیردولتی است.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد 
بطحایی، در سخنان پایانی خود در گردهمایی دو روزه شورای معاونان 
و مدیران کل ستادی گفت: آموزش وپرورش، امروز برای جامعه و مردم 
مهم نیست و همین امر سبب مهم نبودن آن، برای مسئولین است وبین 

مردم و آموزش وپرورش فاصله افتاده است.
وی ادامه داد: تازمانی که آموزش وپرورش جایگاه خود را در جامعه پیدا 

نکند مشکالت امروز ما ادامه پیدا خواهد کرد.
بطحایی تصریح کرد: جامعه امروز احساس نیاز به آموزش وپرورش ندارد 
بنابراین برای رفع این مشکل باید فاصله آموزش وپرورش  وجامعه را 

کاهش دهیم .
تواند در کاهش  وزیر آموزش وپرورش اظهار کرد: شبکه تعاملی می 
این فاصله موثر باشدواز طرفی باید دامنه ارتباطات با جامعه را افزایش 
دهیم هرچه دامنه تعامل با مردم افزایش یابد فاصله  مذکور کاهش 

خواهد یافت.
وی گفت: مردم باید احساس کنند آموزش وپرورش صاحب دارد وبرای 
تحقق این امر آموزش وپرورش باید در هنگام حوادث مربوطه به موقع 
عکس العمل نشان دهد وتوسعه تعامالت با این هدف اتفاق می افتد واین 

یک استراتژی مهم در دولت دوازدهم است.
وزیر آموزش و پروریش با اشاره به راه اندازی استودیو الفبا در مرکز اطالع 
رسانی وروابط عمومی تصریح کرد: فعالیت های این استودیو در جهت 

تعامل بیشتر آموزش وپرورش انجام می شود.
وی ادامه داد: توسعه ارتباطات فاصله موجود را کاهش خواهد داد و 
خانواده ها باید احساس کنند مسائل آن ها برای ما مهم است وما ورود 

پیدا کرده ایم.
بطحایی افزود:  موضوع مهارت آموزی از موارد بسیار مهم واستراتژیک 
پیش  از  وبیش  قرارگیرد  اولویت  در  باید  که  است  وپرورش   آموزش 
در این زمینه اهتمام شود. وی افزود: تا کنون قدم هایی در خصوص 
تفویض اختیار برداشته شده اما این موضوع نیاز به همت بیشتری دارد 
تا اختیارات بیشتری به استان ها ومناطق وبه ویژه به مدارس داده شود.

وزیر آموزش وپرورش گفت: با توجه به شرایط مالی موجود، برگزاری 
همایش ها ونشست ها  باید محدود شود. وی ادامه داد: مدیران کل 
آموزش وپرورش اهتمام جدی در برگزاری نماز در مدارس داشته باشند  
زیرا این واجب دینی در رفع بسیاری از آسیب های اجتماعی  کمک می 
کند. بطحایی برتعامل مدیران کل با نمایندگان مجلس وسایر مسئولین 
تاکید وعنوان کرد: با تعامل سازنده بسیاری از مشکالتی که برای آموزش 

وپرورش هزینه بر است به سادگی قابل حل خواهد بود.
وی ادامه داد: درسال 97 حدود 600 هزاردانش آموز اضافه خواهد شد و 
این نیازبه ۳0 هزارمعلم دارد وبا احتساب ۴0 هزاربازنشسته در مهر 97 
نیازمند 70 هزارمعلم هستیم وبا توجه به استقرار پایه 12 باید برای فراهم 

ساختن زیرساخت ها بیش ازپیش تالش کنیم.
وزیر آموزش وپرورش از ضرورت تالش مدیران کل برای تبدیل مدارس 
به مدارسی پر نشاط وشاداب خبر داد وخاطرنشان کرد: هرچند مهیا 
ساختن شرایط شادابی مستلزم  وجود اعتبار است اما می شود فعالیت 
هایی رادراین زمینه انجام داد. وی با اشاره به افزایش پوشش تحصیلی 
به خصوص اتباع خارجی گفت:  دستاوردهای خوبی در این حوزه داشته 

ایم  که نتیجه تالش  همه مسئولین مربوطه است.

خبر

تکدي گري در تهران زنانه شد
شهرداری  اجتماعی  خدمات  سازمان  مدیرعامل 
تهران گفت: آمار مردان متکدی که درپاییز امسال 
جذب شده اند نسبت به مدت مشابه سال قبل 
8 دهم درصد کاهش داشته و متکدیان زن با ۴ 

درصد افزایش جذب رو به رو بود.
 رضا قدیمی با اشاره به آمار جذب کارتن خواب 
ها در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
اظهار کرد: پاییز سال گذشته 8 هزار و ۴7۴ نفر از 
افراد بی خانمان از سوی نیروهای سازمان خدمات 
اجتماعی جذب شدند که این تعداد امسال به 9 

هزار و 582 نفر افزایش پیدا کرد.
وی افزود: در بحث جذب مردان بی خانمان پاییز 
امسال نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش 
جذب داشتیم که این میزان در خانم ها با افزایش 
2 درصدی رو به رو بود و از 598 نفر به 612 نفر 

افزایش پیدا کرد.
شهرداری  اجتماعی  خدمات  سازمان  مدیرعامل 
افراد بی خانمان  افزایش جذب  به دالیل  تهران 
پرداخت و گفت: پاییز سال گذشته به طور متوسط 
در هر شبانه روز 2۴ دستگاه خودرو اقدام به جذب 
افراد بی خانمان و کارتن خواب ها می کردند که 
این تعداد امسال به ۳0 دستگاه افزایش پیدا کرد. 
باور ما این است، که بخشی از روند صعودی آمارها 
به افزایش امکانات شهرداری در این زمینه بر می 

گردد.   
قدیمی در ادامه با تاکید بر جذب مستمر متکدیان 
در پایتخت گفت: آمار مردان متکدی که در پاییز 
امسال جذب شدند نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 8 دهم درصد کاهش یافت این در حالی است 
که در گروه متکدیان زن با ۴ درصد افزایش جذب 

رو به رو بوده ایم.
در  کرد:  تصریح  امر  این  دالیل  توضیح  در  وی 
دوره ای با توجه به سخت گیری هایی که نسبت 
به متکدیان به عمل می آمد، به طور ناگهانی با 
افزایش تعداد کودکان متکدی رو به رو بودیم. در 
همین رابطه، با اجرای طرح های برخورد با مردان 
زمینه  در  تغییر جنسی  یک  با  امسال  متکدی، 
تکدی گری مواجه شدیم، به طوری که نسبت به 
گذشته زنان متکدی بیشتری در خیابان حضور 

دارند.

خبر

تهران  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رییس 
بزرگ نسبت به عوارض شدید مصرف مخدر 
»گل« هشدار داد و قدرت تخریب کنندگی 
»شیشه«  برابر  پنج  تا  حداقل  را  ماده  این 

اعالم کرد.
شیوع  درباره  بخشنده   محمد  سرهنگ 
مصرف مخدر گل درمیان جوانان اظهاکرد: 
مخدر گل از جمله مخدرهای دارای قدرت 
ناپذیر  جبران  عوارض  و  باالست  تخریب 
نیز بیشتر  از مخدر شیشه  زیادی دارد که 

است. 
ماده  این  مصرف  شکل  به  اشاره  با  وی 
اظهارکرد: با توجه به اینکه این ماده مانند 
سیگار مصرف می شود، ممکن است برخی 
سیگار  همچون  عوارضش  که  کنند  گمان 
مخدر  این  عوارض  که  درحالی  است، 
حداقل پنج برابر مصرف مخدر شیشه است 
و تاثیرات جبران ناپذیر زیادی روی بدن و 
به خصوص مغز و سیستم عصبی می گذارد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
با اشاره به نزدیکی فصل امتحانات دانشجویان 
و دانش آموزان تصریح کرد: خانواده ها در این 
باشند، جوانان  فرزندانشان  بیشتر مراقب  ایام 

با  است  ممکن  که  را  سودجویانی  فریب  نیز 
تمرکز  افزایش  همچون  وعده هایی  طرح 
مواد  این  فروش  به  اقدام  یادگیری  قدرت  و 
می کنند نخورند، جالب است بدانید در میان 

توسط  که  مواد  این  فروشندگان  از  بسیاری 
پلیس دستگیر شده اند، تعداد قابل توجهی از 
نبوده اند چرا  ماده  این  به مصرف  آنان حاضر 

که از عوارض گل به خوبی با خبرند.

بخشنده با تاکید بر اشراف اطالعاتی پلیس 
این  در  بزرگ  تهران  مخدر  مواد  با  مبارزه 
گسترده ای  نظارت  پلیس  گفت:   زمینه 
مواد  این  توزیع کننده  افراد  و  شبکه ها   بر 
و  باندها  از  بسیاری  با  تاکنون  و  داشته 

توزیع کنندگان اصلی برخورد کرده است.
توزیع کنندگان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
گل این ماده را در تهران کشت می کنند، یا 
خیر؟ به ایسنا گفت: در شهر تهران کشت 
گل نداریم و اصال زمینی نیست که مخدر 
نسبت  هم  پلیس  شود،  کشت  آن  در  گل 
جدیت  با  و  است  حساس  موضوع  این  به 
اما  کرد،  خواهد  برخورد  مواردی  چنین  با 
در برخی از استان های همجوار و در مراتع 
آورده  تهران  به  و  ماده کشت می شود  این 

می شود.
بخشنده با بیان اینکه بذر این مخدر از یکی 
از کشورهای اروپایی وارد می شود، تصریح 
کرد: ما از مدت ها قبل درخصوص این ماده 
نیز در  افرادی  را داده ایم  و  هشدارهای الزم 
فرودگاه ها حین انتقال بذر این مواد دستگیر 
به  نیز مربوط  البته فصل کشت گل  شده اند، 

االن نیست.

»گل« با وعده دروغین افزایش یادگیری »مخرب ترین« مخدر 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور  مرحله 5۸ 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوبه 90/9/20امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده 1 قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای  الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
 قریه یالرود ۴ اصلی بخش 5 ثبت نور 

679 فرعی آقای منصور طیبی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
299/2۴مترمربع خریداری مع الواسطه از منیژه صدیقی مالک غیر رسمی 

قریه خرم آباد 16 اصلی بخش 5 الحاقی ثبت نور
 ۳۴8 فرعی خانم فاطمه طیبی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۳57/75مترمربع خریداری مع الواسطه از نوردین شجاعی مالک غیر رسمی 
قریه رویان یک اصلی بخش 6 الحاقی ثبت نور

 201۳ فرعی مفروزی از 17۳1 فری آقای منصور کمالی ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین و با انباری به مساحت ۳02 متر مربع خریداریم الواسطه از منصور کمالی 

مالک غیر رسمی 
قریه رویان 2 اصلی بخش 6 الحاقی ثبت نور

 1261 فرعی آقای امیر حسین غفوری ششدانگ اعیان  یک قطعه زمین به مساحت 
210/66مترمربع خریداری مع الواسطه از علی اکبر اهلل یاری مالک غیر رسمی 

قریه تسکا 6 اصلی بخش 6 الحاقی ثبت نور
 ۳96 فرعی آقای مصطفی قادری ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 215/86مترمربع خریداری مع الواسطه از نادر یوسفی مالک غیر رسمی 
قریه لزیر 6 اصلی پخش 6الحاقی ییالقی ثبت نور

 1۳5 فرعی آقای صادق ساالریان شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 
۴06/67مترمربع خریداری مع الواسطه از صادق ساالریان مالک غیر رسمی 

قریه نشو1۳ اصلی بخش 6 الحاقی ییالقی ثبت نور
 12 فرعی آقای محمد ناصر کاویانپور شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 1697/۳8مترمربع خریداری ومع الواسطه از ناصر کاویانپور مالک غیر رسمی 
قریه دینکوه  ۳9 اصلی بخش 6الحاقی ییالقی ثبت نور

 ۳5 فرعی خانم سلیمه رضازاده شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
225 متر مربع خریداری مع الواسطه از سید یعقوب حسینی مالک غیر رسمی

 قریه انگرود  1۳ اصلی بخش 6 نور
 5۴۳ فرعی مفروض مجزا از 161 فرعی خانم زهرا روحی شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 215/06مترمربع خریداری مع الواسطه از زهره بازدار مالک 

غیر رسمی 
قریه تاکر )کت دره ( 1۴0 اصلی بخش 7 ثبت نور

 فرعی خانم گلچهره کرمی نوری شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 2۳091/81مترمربع خریداری مع الواسطه از اردشیر شاه کرمی مالک 

غیر رسمی 
قریه  امیرآباد پالک 1 اصلی بخش 10 ثبت نور

 2۳07 فرعی مفروز  مجزا ۳16 فرعی آقای حافظ حبیبی نیا شش دانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی به مساحت 152/22مترمربع خریداری مع الواسطه از شهاب احمدی 
مالک غیر رسمی

قریه  ایزدشهر پالک 2 اصلی بخش 10 ثبت نور
 ۳208 فرعی آقای علی اکبر انصاری شش دانگ یک قطعه زمین با بنای انباری به مساحت 

881/80مترمربع خریداری مع الواسطه از مسلم ناصری مالک غیر رسمی 
به  انباری  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  سهرابی  علیرضا  آقای  فرعی   ۳209

مساحت6۴۴/2۳ مترمربع خریداری مع الواسطه  از علیرضا سهرابی مالک غیر رسمی
 ۳210 فرعی آقای مسعود کرمی نژاد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
انباری احداث ای به مساحت 12۴6/25مترمربع خریداری مع الواسطه  از مسعود کرمی 

نژاد مالک غیر رسمی
 ۳210 فری آقای مجید کرمی نژاد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
احداث ای به مساحت12۴6/25 مترمربع خریداری مع الواسطه  از مجید کرمی نژاد مالک 

غیر رسمی
 ۳211 فرعی خانم فریده منصور  بیگدلی شش دانگ یک قطعه زمین با انباری احداث 
ای به مساحت 579/29مترمربع خریداری مع الواسطه از فریده منصور  بیگدلی مالک 

غیر رسمی
 1212 فرعی از آقای علی حسنی اقدم شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
انباری اداری به مساحت ۳80 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی حسن اقدم مالک 

غیر رسمی
 ۳21۳ فرعی آقای سید محسن میر محمدی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت ۴606 مترمربع خریداری مع الواسطه از جلیل حسینی مالک غیر رسمی
 ۳21۴ فری آقای منصور چتر سفید شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

1860/70مترمربع خریداری مع الواسطه  از منصور چتر  سفید مالک غیر رسمی
 ۳215 فری آقای منصور چتر سفید شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

1۴695/65مترمربع خریداری مع الواسطه  از منصور چتر سفید مالک غیر رسمی 
 ۳216 فرعی آقای منصور چترسفید شش دانگ یک قطعه زمین با ابنای اطاقک احداثی  
به مساحت 1۴02/۴5مترمربع خریداری مع الواسطه از منصور چتر سفید مالک غیر رسمی 
۳217 فرعی آقای منصور چتر سفید شش دانگ یک قطعه زمین با ابنای انباری به 

مساحت 60۳/65مترمربع خریداری مع الواسطه از منوچهر چترسفید مالک غیر رسمی
 ۳218 فرعی مفروز مجزا از 1550 550 فرعی خانم فاطمه حسنی مقدم شش دانگ یک 
قطعه زمین با ابنای انباری به مساحت ۳8۴/50مترمربع خریداری مع الواسطه از فاطمه 

حسنی مقدم مالک غیر رسمی
 ۳219 فرعی مفروز مجزا 1550 فرعی آقای علیرضا سهرابی شش دانگ یک قطعه زمین 
با انباری احداث ای به مساحت ۳82/17مترمربع خریداری مع الواسطه  از علیرضا سهرابی 

مالک غیررسمی
مساحت  به  احداثی  بنای  و  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مرادی  نسرین  آقای   ۳220 

1۴1/69متر مربع خریداریم مع الواسطه از منصور  چتر سفید مالک غیر رسمی
 قریه  رستمرود پالک ۳ اصلی بخش 10 ثبت نور

 ۳652 فرعی مفروزمجزی از 1121 فرعی آقای علی یزدی نژاد شش دانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 200 متر مربع خریداریم الواسطه از ناصر محسنی مالک غیر رسمی 

۳65۳ فرعی آقای مهدی لردلسمی  شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
7۴7۳6/۴0مترمربع خریداری مع الواسطه از احمد خزایی مالک غیر رسمی

 شهر نور پالک ۴ اصلی بخش 10 ثبت نور 
15877 فرعی آقای محمد علی دیوساالر شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی و 
مساحت 202/0۳مترمربع خریداری مع الواسطه  از محمدرضا حسن زاده مالک غیر رسمی

15896 فرعی خانم زینب صفری شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 56 متر مربع 
خریداری مع الواسطه  از شهرداری نور مالک غیر رسمی 

1590۳فرعی  آقای حسین کثیری شش دانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 2۴0 
متر مربع خریداری مع الوسطه  از رضا سلطان پور مالک غیر رسمی 

16067فرعی  خانم حافظ حبیبی نیا شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 198/۴6مترمربع خریداری مع الواسطه از مهدی یوسفی مالک غیر رسمی 

با بنای احداثی به  16179فرعی خانم زهرا امیدی فر وشش دانگ  یک قطعه زمین 
مساحت 257/57متر مربع خریداری مع الواسطه از عین اهلل محمدزاده مالک غیر رسمی

16282 فرعی  آقای حسین کثیری  شش دانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 
200 متر مربع خریداری مع الواسطه  از مازیار نیک نژاد  مالک غیر رسمی 

16۳21فرعی  آقای بابک بهجت نظام آباد شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 188/9۳خریداری از وازک  صینانی 

16۳۴ فرعی آقای صادق شهاب 6 دانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی به مساحت 
10۴/22مترمربع خریداری مع الواسطه  از سید مهر علی حسینی مالک غیر رسمی 

قریه دارجار  پالک 11 اصلی بخش 10 ثبت نور 
1۴9فرعی آقای محمد ربیع زاده شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

202/1۳مترمربع خریداری مع الواسطه  از حسن نعمتی مالک غیر رسمی
 قریه گنجیاب پالک 1۴ اصلی بخش 10 ثبت نور

 12۳2 فرعی آقای علیرضا قربانی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
268/70مترمربع خریداری مع الوسطه  از عباس ایزدپناه مالک غیر رسمی

 12۳۳ فرعی خانم پروین سربلوک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 95/80مترمربع 
خریداری مع الواسطه از عزت اهلل شریفی مالک غیر رسمی

 قریه سلیاکتی  پالک 16 اصلی بخش 10 ثبت نور
 967 فری هدی وازی  شش دانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی و مساحت 2۴7 متر 

مربع خریداری مع الوسطه  از مژگان بهروان و هدی وازی  مالک غیر رسمی 
969 فرعی آقای مهدی عیوضی زاده  خویی  شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 200 متر مربع خریداری مع الواسطه از احترام ایوبی مالک غیر رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی 
و ماده 1۳ آئین نامه مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 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 که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بیهی است برابر ماده 1۳ آئین 
نامه مذکوردر مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید م.الف781109/96
تاریخ انتشار نوبت اول :96/10/2تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/16

حسن یوسفی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳10100055۳5  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی زنگی فرزند ایل خانی 
به شماره شناسنامه 82۴ صادره از کبودرآهنگ درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
115/5 مترمربع مفروز از پالک 20 فرعی از 16۴ اصلی واقع در البرز خریداری از مالک 
رسمی آقای حجت اله نجاتی 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 19۴9
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳69/10/16

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره 1۳9660۳۳10100020۳6 مورخ 1۳96/6/1۴ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض خانم کبری خدابخشی 
باب  یک  ششدانگ  در  تهران  از  صادره  شناسنامه 2۳8  شماره  به  حسینعلی  فرزند 
ساختمان به مساحت 1۴0/91 مترمربع پالک شماره 8۳8 فرعی از22 اصلی خریداری 
شده از ملکی مالک رسمی آقای حسی خلج 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 
دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۳0

تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/2
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/16

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010005916 هیات اول/دوم 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 ناصر نیک نهاد  فرزند محمد تقی  
به شماره شناسنامه ۴62 صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 1۴۴97/1 مترمربع پالک 15۴۴ فرعی از16۳ اصلی واقع در کرج - جاده مالرد- 
نرسیده به انبار نفت - کوچه احترامی - کارگاه نیک نهاد خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد تقی نیک نهاد 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 195۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/16

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010005616 مورخ 1۳96/9/12 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حبیب اله یداللهی شربیانی فرزند میکائیل به شماره شناسنامه ۳169 کد ملی 
6029۴۳7828صادره از سراب نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 225 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳968 فرعی از16۳ اصلی 
واقع در سرحدآباد استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی خانم پروانه 
راسخ نیا 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 19۴8
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/16

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
مشخصات محکوم له:مصطفی زرانی.مشخصات محکوم علیهم:1-شمسی خرسندی فرزند 
حبیب مجهول المکان .2-الهام نقیب پور فرزند محمد شریف مجهول المکان.۳-غالمرضا 
نقیب پور فرزند محمد شریف نشانی :کرمانشاه.بلوار گلریزان.تقاطع خرم.ساختمان جهاد 
نصر.۴-یزدان نقیب پور فرزند محمد شریف مجهول المکان.5-راحله نقیب پور فرزند محمد 
شریف مجهول المکان.6-احمد خان حیدری فرزند محمود نشانی:فرهنگیان فاز 1.خیابان 
ناسیونال.کوی شهید شهرام محمدی پالک 8منزل اسکندر عبدلی.7-بهنام نقیب پور 
فرزند محمد شریف مجهول المکان8-آمنا گرامی پور فرزند محمدحسن مجهول المکان 
9-اعظم نقیب پور فرزند محمد شریف مجهول المکان.مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
علیهم:سیداحمد میرمعینی سید بنشانی:کرمانشاه.چهار راه جوانشیر بسمت کلینیک مهدیه 

مجتمع حکیم طبقه ۴واحد16تلفن09181۳2061۴.محکوم به :بسمه تعالی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره9610098۳10800791و شماره دادنامه 
مربوطه9609978۳1080065۴محکوم علیهما محرومند به انتقال سند رسمی ملک 
با مشخصات مندرج در مبایعنامه5/191متر مربع از پالک ثبتی 8۴7فرعی از باقیمانده 
12فرعی از9۴اصلی و پرداخت مبلغ 1775000ریال هزینه دادرسی و مبلغ 756000ریال 
حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت 000/050/1 ریال نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت. 9۳89/م الف/12
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان کرمانشاه -حسن ملکیان

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه 962068صادره از شعبه هفتم حقوقی شهریار آقای/خانم صغری و افسانه 
ترک و به طرفیت آقای/خانم مریم-زهرا-کبری-فاطمه-امیرمهدی-سماء جملگی ترک و 
فریده کاهریزی بخواسته فروش ماترک که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس 
دادگستری ارزش شش دانگ ملک توقیفی به مبلغ ۴/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
که سپس مقرر گردید در تاریخ 96/10/۳0 از ساعت 10الی 11 در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهریارواقع در شهریارشهرک اداری واحد اجرای احکام مدنی از طریق 
مزایده عمومی به فروش برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهریار-وائین-خ امام 
خمینی-خ بعثت5-خ نرگس-کوچه سپیدار۴-شماره6 می باشد.لذا طالبین می توانند پنج 
روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع  و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت 
تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت  نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع وهرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10 
درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و 
عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی تحویل خواهد شد.مشخصات 
ملک توقیفی به شرح زیر می باشد.  ملک معرفی شده دارای سه جلد سند چاپی ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 218/05 مترمربع از پالک ثبتی 2۳5۳ فرعی از ۴8 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 98 فرعی از اصلی مذکور )قطعه2726 تفکیکی واقع در وائین،اعیانی 
موجود یک ساختمان 5 واحدی  سه طبقه با اسکلت بتونی طبقه همکف 2 واحد پارکینگ 
و محوطه مشاعی دارای سه باب انباری، واحدهای مسکونی دارای سالن پذیرایی سرویس 
بهداشتی و کف سرامیک است.فاقد گواهی پایان کار می باشد. ضمنا مبلغ کارشناسی به 
مبلغ  ۴/100/000/000 ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردید 

مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد شد.م.الف:۳01۳2
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار- سید رضاعابدی
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برگ اجرائیه
پدر:جوانمیر- خانوادگی:سپیدکار-نام  اهلل-نام  حشمت  له:نام:  محکوم  مشخصات 

پالک  7۴و  رودکی-پالک  دروازه-خیابان  اقامت:خرمشهر-فلکه  محل  شغل-نشانی 
خلیفه-نشانی  آبادان2-امیر  پردازان  سازه  علیه:نام:شرکت  محکوم  7۳-مشخصات 
2۴6مورخ  شماره  دادنامه  موجب  به:به  المکان-محکوم  مجهول  اقامت:همگی  محل 
خلیفه2- 1-امیر  علیه  /1محکوم  اول  حوزه  خرمشهر  اختالف  حل  96/8/8شورای 

شرکت سازه پردازان آبادان –محکوم به درحق محکوم له حشمت اله سپیدکارحکم 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 705501عهده بانک رفاه و مبلغ یک میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه اززمان صدور چک 95/7/1۴لغایت اجرای حکم براساس شاخص 
نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان اصرار و اعالم می گردد.به استناد 
ماده۳۳قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجراییه ظرف 
ده روزمفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد 
و مفاد رای بدهد درغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی 

اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.شماره م الف:)9/1068(
قاضی شورای حل اختالف مجتمع مرکزی شهرستان خرمشهر

آگهی حصر وراثت
آقای علی قهرمانپور دارای شناسنامه بشماره 22۳2 به شرح پرونده کالسه 96-1500 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
قهرمانپور به شماره شناسنامه 768 در تاریخ 96/8/21 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود 

بدرو حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- علی قهرمانپور به ش ش 22۳2 فرزند عباس پسر متوفی.

2- مسعود قهرمانپور به ش ش 180 فرزند عباس پسر متوفی.
۳- ولی قهرمانپور به ش ش 2۳۳2 فرزند عباس پسر متوفی.

۴- بهروز قهرمانپور به ش ش 2721 فرزند عباس پسر متوفی.
5- توحید قهرمانپور به ش ش 1885 فرزند عباس پسر متوفی.

6- محمد قهرمانپور به ش ش 1۴508۴8516 فرزند عباس پسر متوفی.
7- لیلی قهرمانپور به ش ش 1886 فرزند عباس دختر متوفی.

8- گل بس قهرمانپور به ش ش 1۴90 فرزند عباس دختر متوفی.
9- حوریه قهرمانپور به ش ش10 فرزند عباس دختر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و رسمی که 

بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-شرکت اعتباری کوثر مرکزی به مدیریت آقایان عیسی 
رضایی و جواد فهیمی پور-نشانی:استان خوزستان -شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس بین فلکه 
اول و دوم-مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-معصومه مهدیان،نام پدر:جواد،نشانی:استان 
خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس-خیابان 6غربی نبش فاز ۳پالک 1۳5-مشخصات 
نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه:وحید حقیقی،نام پدر: محمد علی-
نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتر وکالت آقای سعید صلیح-

نوع رابطه:وکیل-محکوم له/محکوم لهم:شرکت اعتباری کوثرمرکزی به مدیریت آقایان عیسی 
رضایی و جواد فهیمی پور.محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976195800۳51محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ 
۳1۳/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9/۴07/000ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک استنادی مورخ1۳9۴/12/9برطبق نرخ شاخص قیمت که از طرف بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است ،دایره 
اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال 
نمایدوخواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفات هزینه دادرسی خواهد بود.ضمنا محکوم علیه 
محکوم به پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت می باشد.اجرای حکم منوط به 
معرفی ضامن معتبر می باشد.        مدیر دفتر حقوقی شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز-پناهی-محل امضاء رییس و مهر دادگاه:علیمرادی - محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:1-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر 
باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل 
تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی 
که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳9۴(۴-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1۳9۴(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1۳9۴(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره 

1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳9۴(    
شعبه۲۰دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به  فرزندمحمد  سورشجانی  عزیزی  مجید  آقای  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
حصروراثت  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   96056۴ کالسه   تقدیمی  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان دختربس احمدی سورشجانی بشناسنامه۴6 
در مورخ96/8/27  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
منحصراست به :  1 ـ  عبداله عزیزی سورشجانی به ش ش ۴61000۴720   ) فرزند 

متوفی (   2ـ  مجید عزیزی سورشجانی به ش ش 1۳6  ) فرزند متوفی (  
 ۳ـ   ماهرخ عزیزی سورشجانی به ش ش 8۴ ) فرزند متوفی (  

۴ـ  صغری عزیزی سورشجانی به ش ش 15۴  ) فرزند متوفی (  
5ـ   مریم عزیزی سورشجانی به ش ش  86 ) فرزند متوفی (  
6ـ  زهرا عزیزی سورشجانی به ش ش ۳91  ) فرزند متوفی (  

7ـ  اعظم عزیزی سورشجانی به ش ش 100  ) فرزند متوفی (  
8ـ  محمد عزیزی سورشجانی به ش ش 1 ) همسر متوفی (  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به این شعبه  تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ سورشجان ـ براتعلی کریمزاده

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: ۳/96ش/98۴
 وقت رسیدگی: 96/11/29 ساعت 9

خواهان:ابوالفضل زارعی احمد 
خوانده:آرش شیرازی 
خواسته: طالبه وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه سوم شورای حل اختالف 
ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستورشورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف 
یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم 
رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی 

به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف۱53۸خ–دبیر حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600019ششدانگ یک باب خانه به مساحت 271/80 

متر مربع 6۴ تفکیکی پالک ثبتی شماره 10۴/61 واقع در ورامین 
-مزرعه معروف به اراضی امامزاده سکینه بانووامام زاده علی جزء بهنام وسط ورامین که 
سند مالکیت آن ذیل شماره 120۴8 صفحه 82 دفتر 58 به نام آقای داود فراتی ثبت 
وصادر وبه موجب سند قطعی شماره 1۴۴760 مورخ 1۳9۳/10/2۳ دفتر یک ورامین 
به نام خانم مریم حاصلی فرزند اصغر بدهکار پرونده اجرایی فوق منتقل گردیده است 
و محدود است به حدود:شماال به طول 25/۴0 متر دیوار اشتراکی با قطعه 6۳ مورد 
تفکیکی شرقا به طول 10/7 متر درب و دیواریست به خیابان 10متری احداثی جنوبا به 
طول 25/۴0 متر دیواریست به زمین باقی مانده از مورد تفکیک غربا به طول 10/70 متر 

دیواریست به زمین باقی  مانده از مورد تفکیک *توضیحا مازاد آن بازداشت می باشد*
توصیف اجمالی ملک طبق گزارش کارشناس رسمی :ملک واقع است در ورامین –

خیابان سکینه بانو کوچه امام صادق 2 پالک ۴9،اعیانیها و ساختمانهای احداثی در آن 
شامل ساختمان دو طبقه شامل اول:همکف به عالوه طبقه اول در ضلع شرقی عرصه 
با بهره برداری مسکونی و اسکلت ازنوع نیمه فلزی و نما از سنگ قدمت بنا بیش از ده 
سال دارای پذیرایی واتاق خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی با سیستم سرمایش 
و گرمایش کولر آبی و بخاری گازی *دوم ساختمان دو طبقه با استفاده مسکونی در 
قسمت دیگری از عرصه با اسکلت نیمه فلزی و قدمت بیش از ده سال دارای پذیرایی و 
اتاق خواب و سرویس بهداشتی و اشپزخانه وحسب اظهارات ملک در تصرف همسر مالک 
و بستگان  می باشد با انشعابات آب و برق و گاز .پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 1۳96/11/10 در اداره اجرای اسناد رسمی ورامین واقع در ورامین – خیابان 
سینما –اداره ثبت اسناد و امالک ورامین واحد اجرااز طریق مزایده به فروش می رسد.

مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارشناس رسمی 1/710/000/000ریال به حروف 
یک میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده 
روزاداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . همچنین از 

بیمه ملک اطالعی در دست نمی باشد . تاریخ انتشار 1۳96/10/16
م الف-7۱5 ث- محمد رحیم پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین  

آگهی اجرائیه
پدر:حسن،نشانی:شاهین  نام  نژادیان  لهم:1-لفته حسون  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
علیه/ محکوم  پالک1-مشخصات  نبی  خضر  خیابان  نبوت  پور،خیابان  شهر-ردانی 

به:بموجب  المکان-محکوم  پدر:خدیر،نشانی:مجهول  نام  نبهان  علیهم:2-مجید  محکوم 
دادنامه  شماره  شماره96100961۴1۳01791و  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست 
مربوطه96099761۴1۳0099۳محکوم علیه محکوم است به تنظیم سند رسمی انتقال 
پالک ثبتی 16۳فرعی ای اصلی بخش7ناحیه11خرمشهربه عنوان  اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می 
شود ضمنا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد.مدیر دفتر شعبه۳دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری. محل امضاء رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی 
خرمشهر-ضرغام خسروی .محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روز 
مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳9۴(۴-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1۳9۴(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1۳9۴(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 
خواهدبود..)تبصره 1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳9۴(  شماره م الف:)9/1069(
 شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

ابالغ وقت
9617۳2

خواهان سیده مریم موسوی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده محمدهادی جواهرپور فرزند 
احمد به خواسته طالق تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به کالسه 
9617۳2 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن یکشنبه 96/12/20 وساعت 9 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م.الف:۳01۴1
مدیر دفترشعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهریار-رسولی

ابالغ وقت
9617۳۴

خواهان مریم سهامی بشیری به طرفیت خوانده جواد نوپرستیان نژاد فرزند محمدرضا به 
خواسته حق حضانت تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه۴ دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریارارجاع و به کالسه 
9617۳۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن دوشنبه 1۳96/12/21 وساعت 8 صبح 
تعیین شده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میشود تا خوانده پس از نشر اگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.م الف:۳01۴2
مدیردفترشعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهریار-رسولی

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین مدل 85 به شماره شهربانی ایران 82-178ص59 و 
شماره موتور 15۴6567 و شماره شاسی S1۴12285860۳7۳ به نام مهدی عبداللهی 

بابلتیجی مفقود و فاقد اعتبار است.

1۵ واقعیت تلخ از بحران آبی ایران

کم ابی؛ بحران اینده ایران

جزییات گزارش بحران آبی در ایران نشان می دهد، در این سال ها 
هیچ گاه مخازن ســدها به طور کامل پر نبوده و حتی تا نصف هم 
از آب پر نشــده اســت.به گزارش زمان به نقــل ازخبر انالین، 
خشکســالی، تغییر اقلیم، تخریب طبیعت و عدم مدیریت منابع 
آبی در ایران به جایی رســیده که کشور به گواه همه مختصصان 
حوزه محیط زیست، مدیریت منابع آب و اقلیم شناسان در وضعیت 
بحران آبی قرار گرفته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی گزارشی از وضعیت بحران آبی در ایران منتشر 
کرده است و آنچه از متن های این گزارش مهم تر به نظر می رسد، 
نمودارها و جدوالی اســت که مســتقیما به بحران آبی در ایران 
اشــاره می کند. کاهش میزان بارش در ایران، کاهش محسوس 
روان آب ها، کاهش میزان آب های تجدید پذیر در کشــور، سهم 
باالی کشــاورزی در مصرف منابع آبی در کشور و تغییر اقلیم از 
جمله مهم ترین مسایلی است که در ایران گزارش به آن توجه شده 
اســت.به طوری که، بررسی وضعیت آب در کشور نشان می دهد 
در 10سال اخیر در کشور میزان بارندگی حدود 11 درصد نسبت 
به متوســط بلندمدت کاهش یافته و به تبع آن نیز حجم جریان 
سطحی در دوره مشابه حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. نکته 
قابل توجه این اســت که کاهش در مقدار بارندگی به دلیل وقوع 
خشکســالی و تغییر اقلیم صورت می گیرد؛ ولی کاهش در حجم 
جریان ســطحی عالوه بر این امر، به دلیل برداشت های باالدست 
نیز صورت می گیرد. این موضوع باعث شده است که در 15 سال 
اخیر مجموع حجم مخازن ســدها در کشور حداکثر تا نصف از 
آب پر باشد.بررسی آمار و ارقام مرتبط با بخش آب از جنبه های 
مختلفــی، حاکی از وجود چالش در اجــزای مختلف این بخش 
است. در این سال ها هیچ گاه مخازن سدها به طور کامل پر نبوده 
و حتی تا نصف هم از آب پر نشــده است. از سوی دیگر از تعداد 
609 دشت در کشور ۳55 دشت، به دلیل افت سطوح سفره آب 
زیرزمینی، ممنوعه اســت.همچنین آمارها نشان می دهد سبقت 
گرفتــن تخلیه از منابع آب زیرزمینــی از تغذیه آن ها تقریبا از 
سال 1۳57 شروع شده و هم اکنون مقدار تجمعی آن حدود 120 
میلیارد مترمکعب است که این رقم حدود یک چهارم کل ذخیره 
اســتاتیک آن ها اســت. وضعیت کل چاه های موجود در کشور 
هم نشــان می دهد که حدود ۴5 درصد آن ها غیرمجاز هستند. 
همچنین وابستگی مصارف کشور به آب های سطحی و زیرزمینی 
نیز به ترتیب ۴5 و 55 درصد تخمین زده می شــود.از سوی دیگر 
به دلیل تغییر اقلیم متوسط دمای ساالنه شهرهای ارومیه، تبریز، 
اصفهان، تهران، مشــهد، اهواز، زاهدان، شیراز، قزوین، کرمانشاه، 
کرمان، گرگان، رشت، اراک، بندرعباس ویزد را در 15 سال اخیر 
نسبت به متوسط بلندمدت حدود 6/ 0 درجه سانتی گراد افزایش 
داشته است. همچنین میزان آب تجدیدپذیر کشور در سال های 
اخیر نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۳2 درصد کاهش داشته 

است که رقم بسیار چشمگیری است.

دریچه

ادامه بی وقفه صادرات نفت ایران 
با وجود ناآرامی های اخیر  

منابع  از  نقل  به  انگلیس  رویترز  خبرگزاری 
ایران گزارش کرد که بروز  کشتیرانی و صنعتی 
برخی ناآرامی های داخلی در این کشور، اختاللی 
در تولید و صادرات نفت آن ایجاد نکرده و اعتراض 

ها در حد خیابانی است. 
ایران به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( روزانه حدود 
سه میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می کند.

قیمت نفت از ۶۸ دالر گذشت 
قیمت نفت برنت دیروز ۳ سنت کاهش داشت و 
به 68 دالر و 5 سنت رسید، اما فاصله چندانی از 
باالترین رقم 2 سال و نیم اخیر )68 دالر و 27 

سنت( که دیروز به ثبت رسیده بود ندارد.
بر اساس این گزارش، در حالی که افزایش تولید 
نفت آمریکا رشد 10 درصدی قیمت نفت نسبت 
را  پایین ثبت شده در ماه دسامبر  به رقم های 
کاهش  جمعه  روز  نفت  قیمت  کرده،  تضعیف 
داشت و از باالترین رقم های ثبت شده در طی 

2 سال و نیم اخیر فاصله گرفت. 
قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا نیز دیروز با ۳8 
سنت افزایش به رقم 62 دالر و 1 سنت رسید. 
تولید  ایران، سومین  در  اعتراضات  گفتند،  تجار 
کننده بزرگ عضو اوپک دلیل رشد قیمت ها در 
روز پنجشنبه بوده است. با این وجود، از آنجایی 
که اعتراضات تاثیری بر تولید نفت ایران نداشته 
و اینکه تولید نفت آمریکا احتماال به زودی از مرز 
10 میلیون بشکه عبور خواهد کرد، تردیدهایی 
در مورد ادامه روند افزایش قیمت ها در بازار پیدا 

شده است.

همکاری نفتی روسیه و چین برای 
اروپا گران تمام می شود

به گزارش رویترز، موسسه مشاوره انرژی »اف جی 
یی« پیش بینی کرد؛ با توجه به اینکه قرار است 
روسیه بیشتر نفت خود را به بازار چین عرضه کند، 

قیمت این محصول در قاره سبز افزایش یابد.
و  کند  می  تامین  را  اروپا  گاز  سوم  یک  روسیه 
اکنون، بزرگترین عرضه کننده نفت به چین به 
شمار می رود. روسیه قصد دارد، با افزایش سهم 
خود از بازار نفت چین، در سال جاری میالدی 
این  به  نفت  عرضه  روز،  در  بشکه  هزار  تا 200 
کشور را افزایش دهد و در عوض از پایان ژانویه 
جاری،160 هزار بشکه در روز از عرضه نفت به 

اروپا بکاهد.

نفت درجهان

احتمال  به  اشاره  با  پورابراهیمی  رضا  محمد 
از  بنزین،  قیمت  افزایش  با  مجلس  مخالفت 
در  هزینه  برای  درآمدی  منبع  سه  جایگزینی 
بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل های 

انرژی خبر داد.
رضا  محمد  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجلس  احتمالی  تصمیم  درباره  پورابراهیمی 
درباره قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین برای 
سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک 
اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسالمی 
در  برای سال 97  را  انرژی  قیمت حامل های 

سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.
جایگزین  مالی  منابع  تامین  نحوه  درباره  وی 
برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با 
تبصره 18 الیحه بودجه )افزایش قیمت بنزین و 
گازوئیل( گفت: در خصوص تبصره 18 و پیش 
بینی افزایش قیمت حامل های انرژی دو نکته 
وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای 
افزایش قیمت حامل های انرژی در اقتصاد کشور 
افزایش  صورت  در  اینکه  بعد  نکته  و  چیست 
قیمت حامل های انرژی چه تضمینی مبنی بر 
تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای 

اشتغال وجود دارد؟
وی افزود: تجربه سال های گذشته بعد از اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، به رغم 
اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از 
تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل های 
انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در 

واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.
داد:  ادامه  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
سال 89  از  حالی  در  تولید  شده  تمام  قیمت 

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به  همزمان 
تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت 
و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت 
و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد 
و  نهم  دولت های  در  متاسفانه  قانون  این  اما 
این  در  که  کجی  خشت  و  نشد  اجرایی  دهم 
و  یازدهم  دولت های  در  بود،  شده  بنا  دولت ها 
دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا با تغییر قیمت 
حامل های انرژی طی چند سال گذشته، یکی 
از  بر حمایت  قانون گذار مبنی  اهداف مهم  از 
تولید، اشتغال و سرمایه گذاری محقق نشد و 
منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت 
پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب 
منابع از سرجمع هزینه شد؛ عالوه بر اینکه دولت 
در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور 

برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این 
با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت 
داشت. پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین 
سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته 
»پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل های 
انرژی« و »تردید در تخصیص هزینه این منابع 
درآمدی برای اشتغال« در جریان افزایش قیمت 
حامل های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل 
تامل است. وی افزود: بنابراین با در نظر گرفتن 
جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی 
کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز 
حقوق و دستمزدها احساس ما این است تغییر 
ایجاد شوک  به  انرژی منجر  قیمت  حامل های 
قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما 

تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته 

مهم دیگر این است که، موضوع تغییر قیمت 
حامل های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در 
بهای این فرآورده ها نیست بلکه اثرات مستقیم 
و غیرمستقیم بر سایر هزینه های روزمره مردم 
غیر  موارد  در  قیمت،  افزایش  این  حتی  دارد؛ 
مرتبط نیز بر روی هزینه های مردم تاثیر گذار 
است. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع 
افزایش قیمت هر کاالیی در اقتصاد ایران، »تورم 
انتظاری« را به دنبال خود دارد گفت: انتظار و 
ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب 
تر است، کما اینکه مشاهده می شود اخیرا در 
حالی که فقط »پیشنهاد« افزایش قیمت بنزین 
و گازوئیل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی 
در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی 
و  کاالها  برخی  در  را  قیمتی  تغییرات  نیست، 
هزینه های خدمات شاهد هستیم که این ناشی 

از همان انتظارات تورمی در جامعه است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی، 
دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر 
سوال می برد گفت: یکی از اقداماتی که دولت 
مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می 
کند این است که توانسته نرخ تورم در کشور 
حامل  قیمت  افزایش  پس  کند؛  رقمی  تک  را 
های انرژی می تواند این دستاورد دولت را تحت 
مجلس  در  مردم  نماینده  این  دهد.  قرار  تاثیر 
در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  دهم 
خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش 
قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در 
جامعه گفت: پیش بینی ما این است که مجلس 
مخالفت  سال 97  در  بنزین  قیمت  افزایش  با 

خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس :

تثبیت قیمت بنزین درسال ۹۷قوت گرفت

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از انجام مذاکرات 
جدید ایران و عراق برای صادرات گاز از ایران به عراق خبر 
از  قرارداد قبلی صادرات گاز  از  قرارداد جدا  داد و گفت:این 
ایران به عراق است و قرارداد قبلی با وزارت نیروی عراق بود، 
درحالی که مذاکره جدید با وزارت نفت عراق و برای تامین 

گاز نیروگاه های این کشور است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حمید حسینی با تاکید بر 
اینکه عراق به شدت به دنبال توسعه میدان های نفتی خود 
اردن  عربستان،  با  مذاکره  حال  در  عراق  کرد:  اظهار  است، 
تا  بخشد  تنوع  را  تا مسیرهای صادراتی خود  است  ترکیه  و 
بشکه می رسد مشکلی  میلیون  تولید هفت  به  که  هنگامی 
این  از  کند  تالش  باید  ایران  باشد.  نداشته  صادرات  برای 

موقعیت استفاده کند.

وی با بیان اینکه وزارت نفت عراق تاکنون تمایلی برای تعامل 
با ایران نداشته است، اظهار کرد:حتی طرف قرارداد در قرارداد 
صادرات گاز از ایران به عراق، وزارت برق این کشور بود. البته 
اخیرا با تعامالتی که ایجاد شده ارتباط ایران با وزارت نفت 

عراق بهبود پیدا کرده است.
ادامه داد: در  ایران و عراق  بازرگانی  اتاق مشترک  دبیر کل 
این راستا مذاکره ای جدی بین ایران و وزارت نفت عراق در 
حال انجام است که این وزارت خانه خرید گاز از ایران را برای 
افزایش دهد. این قرارداد جدا از  استفاده گاز در نیروگاه ها 
قرارداد  و  است  عراق  به  ایران  از  گاز  صادرات  قبلی  قرارداد 
قبلی با وزارت نیروی عراق بود. ایران و عراق در این مورد در 
حال مذاکره هستند و مذاکرات بسیار مثبت بوده است. عراقی 

ها اخیرا از امکانات شرکت گاز بازدید کرده اند.

مذاکرات برای پروژه جدید صادرات گاز از ایران به عراق
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انقالب انرژی و لزوم آمادگی ما 

* دکتر علی تابش
همانطور که اینترنت در اواخر قرن بیستم بسرعت تحوالت عظیمی را در زندگی 
ما بوجود آورد انقالب انرژی و ظهور باطری های گرافنی و سوپرخازن ها می رود 
تا با همان سرعت دنیای ما را متحول کند و بزرگترین شگفتی قرن بیست و یکم 
را رقم زند.ظرف کمتر از 10 ســال تولید خودروهای تمام برقی بسیار پر قدرت 
و بادوام که ظرف 1 دقیقه بله 1 دقیقه شــارژ می شوند و با هر شارژ تا 1000 
کیلومتر را طی می کنند طومار خودروهای بنزینی را درهم خواهد پیچید و آنها 
را به خاطره تاریخ خواهد ســپرد. پمپ بنزین ها، مغازه های مکانیکی، تعویض 
روغنی ها، رادیاتور و اگزوز ســازی ها و دهها شغل مشابه که به بنزین و نفت و 
گاز مربوط می شود کاًل ناپدید خواهد شد. پاالیشگاههای تولید بنزین و گازوئیل 
تعطیل می شــوند و امر حمل و نقل روزانه میلیونها لیتــر انواع فرآورده های 
نفتی متوقف خواهد شد.سروصدای خودروها که به آنها عادت کرده ایم خاموش 
می شــود و سکوت زائدالوصفی درخیابان ها حاکم می شود سکوتی که در آن 
بجز صدای مردم و پرندگان تنها صدای اضافی صدای اصطکاک چرخ خودروها 
با آسفالت است. ساکنان ســاختمان های کنار اتوبانها و خیابانها از شر صدای 
خودروها در امان خواهند شــد و باالخره می توانند پنجره هایشان را باز کنند.

آلودگی هوا به حداقل خواهد رسید و مردم پایتخت می توانند هر روز کوههای 
زیبای البرز و قله سر به فلک کشیده دماوند را نظاره کنند.نیاز مردم به زندگی 
در شهرها و کنار شبکه های برق منتفی می شود. و هرخانه می تواند از طریق 
نصب سلولهای خورشیدی بسیار پیشرفته که به شکل پوششهای سقفی بسیار 
نازک و زیبا تولید می شــوند کل برق مصرفی خــود را تأمین کند و از همین 
طریق خودرو ساکنین خانه شارژ می شود.مصرف نفت بعنوان عامل تأمین انرژی 
بشدت کاهش می یابد و کشور ما که متأسفانه هنوز اقتصادش به نفت وابسته 
است با چالش های جدی روبرو خواهد شد. در همین راستا لزوم سرمایه گذاری 
روی تولید محصوالت پتروشــیمی بجای تولید سوخت بشدت حس می شود. 
جالب اســت که گرافن که ستون فقرات تولید باطری و سوپرخازن های جدید 
است خود از کربن و نفت تولید می شود.آیا زمان آن نرسیده است که بخود آییم 
و به این انقالب بزرگ بپیوندیم؟ آیا متوجه هستیم که الزم است سرمایه گذاری 
های جدی ای روی توسعه تکنولوژی های جدید کنیم تا سری در سرای صنعت 
آینده جهان داشته باشیم؟ آیا خنده دار نیست که در این شرایط خودروسازان 
ما که هیچگاه مسئله هزینه کرد روی تحقیق و توسعه را جدی نگرفته اند هنوز 
روی فراگیری سیستم انژکتور و یا حتی تکنولوژی پیچیده و بسرعت از مد افتاده 
هیبرید وقت می گذارند؟باور کنیم که عمر خودروهای بنزینی بسر آمده و باید 
از هر وســیله ای برای توسعه استفاده از خودروهای برقی و سلولهای پیشرفته 
خورشیدی استفاده کنیم. ورود موتورسیکلت ها و خودروهای بنزینی را ممنوع 
و یا بســیار محدود کنیم و در مقابل ورود خودروهای تمام برقی را کامال آزاد و 
حقوق گمرکی آنها را صفر کنیم. شــرکتی دانش محور با سرمایه مکفی برای 
جذب متخصصین و نابغه های کشور برای فراگیری و توسعه فن آوری های جدید 
تأسیس کنیم. شرکتی تولیدی که هدفش نه تنها تحقیق بلکه ساخت و تولید 
باطری ها و سوپرخازن ها، سلولهای منعطف خورشیدی و خودروهای با کیفیت 
برقی است.به خودروسازان داخلی تکیه نکنیم. آنها بشدت سرگرم و سردرگم فن 
آوری های عقب افتاده اند و نمی توانند بخوبی افق های جدید را حس کنند. در 
غرب نیز نه خودروسازان مشهور که شرکتهای نوبنیاد ابتدائاً ناشناس این تحول 

عظیم در امر تولید خودروهای برقی بسیار با کیفیت را آفریدند.
Alborz.payam@gmail.com

سرمقاله

 چرا خرید اوراق سپرده بانک آینده 
یک سرمایه گذاری مطمئن است؟

سرمایه  سپرده  گواهی  »اوراق  افراد  از  بسیاری  برای 
گذاری«، یکی از آن مواردی است که بارها و در جاهای 
مختلف شنیده اند، اما شایدکمتر کسی ویژگی های دقیق 
و مفصل آن را بداند. اوراق مشارکت در واقع نوعی تامین 
مالی و قراردادی است، که بین سرمایه گذار و موسسات، 
شرکت ها و بانک ها بسته می شود و سرمایه گذار در قبال 
سرمایه ای که وارد کرده، مقداری سود ثابت بدست می آورد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، پرداخت سود در اوراق 
مشارکت معموال بصورت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه 
اوراق  توسط سازمانی که  پرداخت سود  و تضمین  است 
نوع  این  دیگر  بیانی  می شود.به  انجام  کرده  منتشر  را 
سرمایه گذاری نوعی از حساب پس انداز است، در حساب 
پس انداز بلند مدت، شرایط مشابه گواهی سپرده است و 
در هر دو محصول امکان برداشت زودتر از سر رسید وجه 
وجود دارد، فقط نرخ سود به نرخ سود قبل از سررسید 
تغییر خواهد کرد.اما چرا اوراق گواهی سپرده گزینه ای 
مطمئن به نظر می رسد؟در شرایطی که موسسات مالی 
غیر مجاز با سوء استفاده از کمبود های قانونی و به راحتی با 
سودهای غیر منطقی و کاذب رقابتی خطرناک برای جذب 
سپرده ها به راه می اندازند. سپرده گذاران باید به دنبال 
راهی امن برای سرمایه گذاری باشند.اما در این میان عوامل 
دیگری نیز دخیل است که می تواند باعث محبوببیت و 
مطلوبیت بیشتر این اوراق شود. یکی از این عوامل قابلیت 
ضامن شدن  این اوراق در بانک ها برای دریافت وام است. 
صاحبان این اوراق سپرده می توانند با گرو گذاشتن آن از 
بانک ها تسهیالت مختلف دریافت کنند. با گرو گذاشتن 
این اوراق دیگر نیازی به جست و جو برای پیدا کردن ضامن 
جهت دریافت وام نیست. این ویژگی روند اخذ وام را تسریع 
می کند. این مسئله برای بانک ها نیز مطلوب تر است. 
بانک ها به دلیل قابل نقد شدن این اوراق تمایل بیشتری به 
گرو گرفتن این اوراق به نسبت ضمانت چند ضامن حقیقی 
و حقوقی دارند.شاید برخی ثابت و تضمینی بودن سود را 
از معایب اوراق مشارکت به شمار آورند، ولی گروهی دیگر 
این مسئله را به عنوان یک مزیت نگاه می کنند. این دیدگاه 
دقیقاً به ریسک پذیری افراد در یک سرمایه گذاری مربوط 
می شود.برای شخصی که ریسک گریز است، سرمایه گذاری 
با سود ثابتی که از سود حساب های بانکی بیشتر است و 
هیچ نگرانی بابت از دست دادن آن نیست جذابیت دارد. 
همچنین ثبات و تضمین سود و در امان ماندن از نوسانات 
بازار می تواند معیاری مهم برای بسیاری از سرمایه گذاران 
اوراق  فروش  به  اقدام  آینده  بانک  راستا  همین  باشد.در 
گواهی سپرده سرمایه گذاری)عام( یک ساله کرده است. 
در حال حاضر و با توجه به تغییرات انجام شده در قوانین 
بانکی این محصول یکی از محصوالت دارای سود مناسب و 
ریسک پایین سرمایه گذاری است که امکان نقد شدن در 
هر زمان را دارد.جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 
این اوراق می توانید به شعب بانک آینده و تارگاه آن به 

نشانیir.www.ba2۴ مراجعه کنید.

روزنه

گروه بورس : در حالی که در هفته های گذشته 
قیمت سهم ها در بورس تهران با رشد فزاینده ای 
روبه رو بود، در طی پنج روز کاری هفته گذشته 
قیمت ها روند کاهشی را تجربه کردند ؛ به طوری 
که در روزهای ابتدایی هفته قیمت سهام گروه 
خودرو، فلزات اساسی و نفتی عمدتا کاهشی بود 
و این روند برای گروه خودرو تا روزهای پایانی 
به  نگاهی  اساس  این  ادامه داشت.بر  نیز  هفته 
گذشته  هفته  چند  پیاپی  رکوردشکنی های 
عمده  بخش  می دهد  نشان  بورس  شاخص 
نمادهای  تاثیرپذیری  تحت  رکوردشکنی  این 
معامالتی ای است که از رشد قیمت دالر، افزایش 
قیمت  رشد  همچنین  و  نفت  جهانی  قیمت 
جهانی کاالها بویژه فلزات پایه، افزایش قیمت 

سهام را تجربه کرده اند.
این بدلیل مواردی چون رکود حاکم  بر  عالوه 
بر سایر بازارها از جمله مسکن و خودرو و نیز 
در  نقدینگی  بانکی،  سپرده  سود  نرخ  کاهش 
هفته های گذشته میل خود را برای آمدن به 

بازار سهام نشان داد.
ضمن این که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ایجاد  تحوالت  داشت  اذعان  پیش  هم چندی 
شده در این بازار را می توان به عوامل داخلی 
و خارجی نسبت داد که بر این اساس کاهش 
نرخ سود بانکی، قانونمند شدن فعالیت و نرخ 
قوانین  اصالح  سود صندوقهای سرمایه گذاری، 
نرخ  بازار سرمایه، کاهش  با  مرتبط  مقرارات  و 
اعطای  ارز،  نرخ  افزایش  مختلف،  اوراق  سود 
تقویت  و  بنگاهها  به  دولت  توسط  تسهیالت 
بورس  سازمان  اقدامات  شرکتها،  سودآوری 
نرخ  کاهش  و  بازار  به  ثبات بخشی  راستای  در 
کارمزد و افزایش شفافیت بازار سرمایه از جمله 
اقدامات داخلی اثرگذار بر بازار سرمایه است. از 
نفت  افزایش جهانی قیمت  جنبه خارجی هم 
موضوعاتی  دیگر  از  اساسی  فلزات  رشد  نیز  و 
بازار سهام کمک  بهبود شرایط  به  هستند که 
شایانی داشته اند که می توان مجموعه اثرات 

بهبود شرایط  و  بورس  را در رشد شاخص  آن 
بازار سهام مشاهده کرد. هر چند که رشد قیمتها 
در نمادها و صنایع گوناگون متفاوت بوده است 
و در ماههای گذشته بسته با نوع سرمایه گذاری، 
برخی سود بیشتر و برخی سود کمتری از خرید 

و فروش سهام کسب کرده اند.
بر این اساس نگاهی به وضعیت بازار سهام نیز 
ابتدای  از  بورس  نشان می دهد رشد شاخص 
صنایع  تاثیر  تحت  کنون  تا  دوازدهم  دولت 
محصوالت  اساسی،  فلزات  جمله  از  مختلف 
سوخت  و  کک  نفتی،  فراورده های  شیمیایی، 
چند  شرکتهای  کانه ها،  استخراج  ای،  هسته 
رشته ای صنعتی و گروه مخابرات بوده که موجب 
شده تا نماگر بازار سهام تا ارتفاع 98 هزار واحد 

رشد داشته باشد.
شاخص  افت  دالیل  به  نگاهی  اساس  این  بر 
قیمت سهام شرکتها  ریزش هیجانی  و  بورس 
در تاالر شیشه ای در نیمه نخست نخستین ماه 
و  رشد  از  پس  می دهد  نشان  امسال  زمستان 
رکوردشکنی های پیاپی، به طور معمول شاخص 
بورس و قیمت سهام شرکتها نیاز به اصالح و 
استراحت دارد. بنابراین نماگر بازارسهام نمی توان 
و  معامالتی  نمادهای  که  داشت  را  این  توقع 
شاخص بورس پیوسته با رشد و افزایش همراه 
باشند.از سوی دیگر در پی رشد شاخص بورس و 
قیمت سهام برخی شرکت ها در ماههای گذشته، 
در  معامله گران  از  برخی  نصیب  مناسبی  سود 
از  برخی  دلیل  همین  به  و  است  شده  بورس 
آنها ترجیح دادند در روزهای گذشته با فروش 
سود  ذخیره  و  شناسایی  به  اقدام  خود  سهام 
حاصله کنند، بنابراین زمانی که شدت عرضه در 
بورس افزایش پیدا می کند این موضوع کلیت 
بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند 
تبدیل  بازار سهام  منفی شدن  برای  عاملی  به 
شود.عالوه بر این در هفته گذشته معامله گران 
نمادهای  برخی  کنار  در  عالمتی  درج  شاهد 
بورسی بودند که رئیس اداره نظارت بر ناشران 

بورسی دلیل آن را عدم انتشار اطالعات توسط 
این شرکتها عنوان کرده که تداوم عدم افشاگری 
از سوی این شرکتها، احتمال تعلیق  اطالعات 
و توقف این نمادها را افزایش می دهد. بر این 
تله  از  رهایی  برای  از سهامداران  برخی  اساس 
فروش  به  اقدام  نقدینگی  و حبس  نماد  توقف 
سهام خود کردند که بدون شک این موضوع هم 
یکی دیگر از دالیل افزایش فشار فروش در بازار 
سهام و افت شاخص بورس در روزهای آغازین 
باید گفت در  زمستان امسال است.در مجموع 
حالی پس از ریزش چشمگیر شاخص بورس و 
بازار سهام، حاال شرایط تا حدودی  قیمتها در 
دوباره روبه راه شده است و معامالت در ظاهر به 
تعادل رسیده اند که می توان از افت قابل توجه 
شاخص بورس در هفته گذشته و بازگشت دوباره 
آن به مسیر تعادل به عنوان »سکته ناقِص بورس 

تهران« یاد کرد.
به همین دلیل این روزها بیش از هر روز دیگری 
معامله گران بازار سرمایه بویژه تازه واردان به تاالر 
شیشه ای باید در خرید و فروش های خود به 
سودآوری  جمله  از  شرکتها  بنیادی  عوامل 
بنگاهها، صورتهای مالی، چشم انداز و برنامه های 
و  مطمئن  گذاری  سرمایه  تا  کنند  دقت  آنها 

سودآوری را داشته باشند.
در پنج روز کاری بورس تهران در هفته  قبل 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی مخالف هفته 
در  شد.  مواجه  کاهشی  روند  با  گذشته  های 

ابتدای این هفته دماسنج بازار سرمایه در تراز 
95 هزار و 929 قرار داشت اما در دو روز ابتدایی 
هفته شاخص کل با کاهش همراه شد. این در 
حالی بود که در روزها و هفته های گذشته نماگر 
بازار سهام بارها کانال شکنی کرده و توانسته بود 
در روند بی سابقه ای در طول چند سال گذشته 

به نیمه کانال 98 هزار واحدی برسد.
در هفته های گذشته عواملی مانند رشد قیمت 
افزایش  به  بود  توانسته  نفت  و  فلزات  جهانی 
قیمت سهم ها در گروه های فلزات اساسی و 
نفت ها کمک کند و از طرفی رشد قیمت دالر 
افزایش سود شرکت هایی شده بود که  سبب 
ارزهای  با  و  می کنند  وارد  را  خود  اولیه  مواد 

خارجی سر و کار دارند.
کارشناسان معتقدند این عوامل تا پایان سال به 
قوه خود باقی می ماند و حتی تعدادی امیدوارند 
که شاخص کل عدد 100 هزار واحد را رد کند. 
آن ها معتقدند افت های هفته گذشته مقطعی 
ندهد  رخ  انتظاری  قابل  غیر  اتفاق  اگر  و  بود 
شرایط بنیادی شرکت ها برای رشد بازار فراهم 
است،اما در طی روزهای اخیر معامالتی بورس 
تهران قیمت سهم ها در گروه فلزات اساسی، 
نفت و خودرو با کاهش رو به رو شد. در عین 
حال در اواسط هفته روند تعداد زیادی از سهم ها 
دوباره با افزایش مواجه شد ولی بیشتر خودرویی 
ها تا پایان هفته افت قیمت را ادامه دادند؛ هر 
چند که این افت عمدتا کمتر از یک درصد بود.

فراز و فرودهای بازار سرمایه در هفته گذشته نشان داد:

بازگشت تعادل  به بازار سرمایه 

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  کالسه 96099826۴07006۴5  پرونده 

شهریارتصمیم نهایی شماره 96099726۴0701066
تهران،شهریار،خیابان  نشانی:  به  محمد    علی  فرزند:  زاده    علی  مهدی  خواهان: 

کرشته،کوچه نیازی،پ2۳9/1
خوانده:محمد ولدورزی

خواسته: الزام به فک پالک خودرو
رای دادگاه

در خصوص دعوی مهدی علی زاده به طرفیت محمد ولدورزی به خواسته فک و استرداد 
پالک پژو ۴05 به شماره 82۳/۳8 ج29 بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست 
منعکس در پرونده، مدعی شده است که خوانده، اتومبیل فوق الذکر رامطابق مبایعه نامه 
مدرکیه از من خریده است ولی اقدام به فک پالک نکرده و با پالکی که متعلق به خودم 
است تردد می نماید و لذا تقاضای صدور حکم به شرح زیر را دارم و خوانده با وصف ابالغ 
در جلسه دادگاه حضور نیافته ودفاعی در مقابل به عمل نیاورده است.لذا دادگاه با بررسی 
جمیع اوراق پرونده نظر به احراز مالکیت پالک بنام خواهان و توجها به عدم همکاری 
خوانده جهت فک پالک بنام خواهان پس از خریداتومبیل که بیم تخلفاتی از سوی 
متصرف فعلی خودرو و بیم ایراد ضرر و ابطال گواهی نامه مالک پالک می رود لذا دادگاه 
با این وصف دعوی خواهان را وارد و ثابت، تشخیص و مستندا به مواد 198-515-519 ق 
آ د م حکم به الزام خوانده به فک و استرداد پالک موصوف از خودرو مورد معامله را صادر 
و اعالم می نماید.رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.م.الف:۳01۴5
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان شهریار-صادقی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : 896/5/96 وقت رسیدگی :در روز چهارشنبه  مورخ 96/11/18 ساعت 
11 صبح    حوزه 5  خواهان: محمد ایمنی  خوانده: مهدی میرزایی

خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
تاریخ  از  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود.  نوبت در یکی  مراتب یک 

نشرآخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:۳01۴6
دبیر حوزه 5 شورای حل اختالف شهریار

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  کالسه 95099826۴020081۳  پرونده 

شهریار تصمیم نهایی شماره 
خواهان: بانک ملی به مدیریت محمدرضاحسین زاده  با نمایندگی آقای قاسم بختیاری 
استاد  تهران،میدان  نشانی  به  توکلی  محمد  آقای  و  تهران،شهریار  نشانی:  به  انبه   

معین،ساختمان بانک ملی ایران،اداره امور شعب غرب تهران،ط 2،واحد حقوقی
خواندگان: 1- علی احمدخانی به نشانی مجهول المکان

2- محمدرضا ترابی به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک

رای دادگاه
در خصوص دادخواست بانک ملی ایران با مدیریت آقای محمدرضاحسین زاده به طرفیت آقایان 
1-محمدرضا ترابی2-علی احمدخانی به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست 
و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 9506/۳5612۴- 12 مورخ 95/5/15 بعالوه 
کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله نماینده قضایی، با 
عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و سایر دالیل 
و منضمات،خواهان بشرح دادخواست و صورتجلسه دادرسی اظهارداشته در تاریخ 95/5/28 
طبق چک مذکور از حساب شماره 0110671152001 بنام آقای محمدرضاترابی)خوانده 
ردیف اول(به مبلغ 25/000/000 ریال واگذاری توسط بانک صادرات زنجان شعبه هیدج 
جهت واریز به حساب آقای علی احمدخانی)خوانده ردیف دوم( به شعبه اندیشه شهریارواصل 
که علی رغم کسرموجودی و صدور گواهی برگشتی قبلی به دلیل نقص سیستمی قبولی آن 
اعالم و مبلغ چک به حساب خوانده ردیف دوم واریز گردیده است.لذا با عنایت به اینکه چک 
مذکور در قبال تعهدات خوانده ردیف اول صادر شده وتالش بانک به استرداد وجه پرداخت 
شده از منابع بانک که ماال متعلق به بیت المال می باشد موثر واقع نگردیده وتقاضای رسیدگی 
شده است.خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به 
دعوای مطروحه و میزان خواسته انکار و دفاعی بعمل نیاورده اند و دلیلی برای پرداخت دین نیز 
ارائه ننموده اند بنابراین به لحاظ اینکه حسب گواهی برگشتی از خوانده ردیف اول موجودی 
کافی جهت پرداخت وجه چک را نداشته و دارا شدن خوانده ردیف دوم نیز خارج از تعهدات 
صادرکننده چک بوده و دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-

515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال 
بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب و مستندا به ماده522 قانون اخیرالذکربه پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست )95/12/7( 
لغایت اجرای حکم صادرو اعالم می گردد.اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را 
به نرخ روز محاسبه و از خواندگان دریافت و به خواهان پرداخت نماید وهزینه دارسی را نیز 
اخذ کند.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

مرکز استان تهران می باشد.م.الف:۳01۳5
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان شهریار- محمد مختاری

آگهی
آقای رضا رحمتی معروف به حمزه فرزند رمضان شما در پرونده کالسه102.9607۴0 
بنا به شکایت آقای حسن مسگران کریمی و رادمهر نایبی به اتهام تحصیل مال ازطریق 
نامشروع تحت تعقیب بوده و وقت رسیدگی به تاریخ 96.11.1۴ و ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده است لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر از اتهام انتسابی دفاع و اال دادگاه 

غیابی تشکیل و مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید م الف 96.220.205
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو رامسر حمید باقری

رونوشت آگهی انحصار وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۳55 شماره   شناسنامه  دارای  وفائی  زهرا  خانم 
۳918/2/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان حسین حیدری به شناسنامه 100 در تاریخ 96/9/2 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- میالدحیدری  ش.ش: 21558                  س.ت :1۳65            پسر  
2- یاسمن حیدری                 ش.ش:۳55      س.ت : 1۳61           دختر

۳- فاطمه حیدری                 ش.ش: 18918  س.ت: 1۳62           دختر  
۴- زهرا وفائی سفتی   ش.ش:۳55      س.ت: 1۳۴7           همسر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : ۳01۴7
رئیس شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رونوشت آگهی انحصار وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   67۳ شماره   شناسنامه  دارای  فرنوش  موسی  آقای 
۳98۳/2/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان محمدعلی فرنوش به شناسنامه 580 در تاریخ 96/6/۳0 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- عیسی فرنوش           ش.ش: ۴7۴                س.ت : 1۳۴1                پسر  

2- محمدرضا فرنوش      ش.ش:511                 س.ت : 1۳۴7                پسر
۳- حسین فرنوش           ش.ش: 588                س.ت: 1۳51                 پسر
۴- موسی فرنوش           ش.ش:67۳                 س.ت: 1۳56                پسر

5- محمدحسن فرنوش       ش.ش: 17158            س.ت:1۳67                 پسر
6- ایران تاج کلنگرزی     ش.ش:872                 س.ت:1۳۳8                 دختر
7- توران کلنگرزی         ش.ش:۴75                 س.ت:1۳۴۳                 دختر
8- سارا فرنوش             ش.ش:682                  س.ت:1۳58                 دختر

9- نرگس فرنوش            ش.ش:2    س.ت:1۳6۳                دختر
10- گل گز خلجی           ش.ش:19۳                  س.ت:1۳۳1               همسر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : ۳01۳۳
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له

1- نام:میرعلی نام خانوادگی: سید نطری  نام پدر:میریوسف   نشانی:تهران،شهریار،فاز یک 
اندیشه،بلوار شهیددنیامالی،پالک 90۳،سوپرمارکت سبالن 

2- نام:میربابا نام خانوادگی: سید نطری  نام پدر:میریوسف   نشانی:تهران،شهریار،فاز یک 
اندیشه،بلوار شهیددنیامالی،پالک 90۳،سوپرمارکت سبالن 

۳- نام:میررضا نام خانوادگی: سید نطری  نام پدر:میریوسف   نشانی:تهران،شهریار،فاز یک 
اندیشه،بلوار شهیددنیامالی،پالک 90۳،سوپرمارکت سبالن 

مشخصات محکوم علیه
نام:بهمن   نام خانوادگی:قاسمی وریناب        نام پدر :-       نشانی: مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه
روبروی  نشانی:شهریاروائین  پدر:عبدالعباس  نام  اصل   خانوادگی:مزرعه  نام  نام:امین  
بیمارستان تامین اجتماعی پالک1۴۴ دفترشرکت تحکیم سازه شهریار نوع رابطه:وکیل 

محکوم له/محکوم لهم:میرعلی سید نظری میربابا سید نظری میررضا سید نظری
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 96100926۴0800768 
و شماره دادنامه مربوطه 96099726۴08007۴0 محکوم علیه محکوم است به تنظیم 
سند رسمی یک باب مغازه به پالک ثبتی ۳276۴ فرعی از ۴7اصلی مفروض و مجزا 
شده از 20192 قطعه 26 نشانی فاز یک اندیشه بین شاهد غربی و خیابان دوم به 
مساحت 20مترمربع وپرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی در حق صندوق 

دولت اقدام نماید. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.۳-مالی و معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد 
چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  کلیه اموال خودرا شامل 
تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح مشتمل برمیزان وجوه 
نقدی که به هرعنوان نزدبانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد بهمراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال 
مذکور اززمان یکسال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام 
قضایی ارائه نماید واالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و۳ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( ۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال 
بمنظور فرارازاجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده ۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی وماده 20 ق.م ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( 5- 
انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یاهردومجازات می شود) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1۳9۴( 6– چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( .م.الف:۳01۳9
مدیر دفتر شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- محمدحسین سربیون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳۳105700۳702هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور رضوی فرهمند فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 1۳57 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
560 مترمربع از قطعه 29 تفکیکی از صورت مجلس تفکیکی 7668 مورخ 52/06/09 
پالک ۴0 فرعی از 6 اصلی واقع در عباس آباد خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت ثریا 
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.  506م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳۳105700۳701هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور رضوی فرهمند فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 1۳57 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۳29/29 مترمربع از قطعه ۳ و ۴ صورت مجلس تفکیکی 7668 مورخ 52/06/09 پالک 
۴0 فرعی از 6 اصلی واقع در عباس آباد خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت ثریا 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.  505م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب کمال زنگنه فرزندنظر بشناسنامه1۳1۴9صادره باغملک 
مقطع  کارشناسی رشته مکانیک درطراحی جامدات صادره از واحد دانشگاهی شوشتر 
نوبت  باشد.  می  اعتبارساقط  درجه  واز  129120۴00۴۴8مفقودگردیده  شماره  به 

شهرستان باغملکاول:96/10/16-نوبت دوم:96/10/26-نوبت سوم:96/11/7

درآمدهای مالیاتی سال ۹7 با بیش برآوردی همراه است
درآمدهای  محل  از  شود  می  بینی  پیش 
هزار  حدود 51000  آتی،  سال  در  مالیاتی 
منابع عمومی  در  تحقق  ریال عدم  میلیارد 
مهر،  گزارش  باشد.به  داشته  وجود  دولت 
گزارشی  در  مجلس  پژوهشهای  مرکز 
پیرامون درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 
سال 97 کل کشور، با اشاره به رشد حدود 
20 درصدی رقم درآمدهای مالیاتی نسبت 
جاری،  سال  برای  شده  برآورد  عملکرد  به 
محل  از  می شود  بینی  پیش  کرد:  تصریح 

حدود  آتی،  سال  در  مالیاتی  درآمدهای 
در  تحقق  عدم  ریال  میلیارد  هزار   51000
منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.طبق 
با توجه به  اعالم مرکز پژوهشهای مجلس، 
شرایط اقتصاد کالن و همچنین برآوردهای 
میزان  و  نحوه  درخصوص  گرفته  صورت 
بخش  هر  در  مالیاتی  درآمدهای  عملکرد 
رسد  می  نظر  به  آن،  های  زیرمجموعه  و 
درآمدهای مالیاتی در بخش منابع عمومی 

با بیش برآوردی همراه هستند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به 
اینکه سرعت پس انداز در صندوق پس انداز 
مسکن یکم سه برابر شده است، مسکن ارزان 
قیمت در آینده رونق مناسبی را تجربه خواهد 
کرد.به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی در 
حاشیه »پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های 
و  معماری  عمران،  مهندسی  در  کاربردی 
مدیریت شهری« اظهار کرد: خانه های ارزان 
قیمت در آینده بازار خوبی خواهند داشت. در 
مقابل، معتقدم همچنان خانه های گران قیمت 

با سرعت بسیار کمی فروخته خواهند شد و 
به فروش  به راحتی  خانه های خالی لوکس 
بازار  قیمت  ارزان  مسکن  اما  رفت.  نخواهند 
رشد مناسبی را پیش رو دارد و وزارت راه و 
شهرسازی هم کمک کرده تا این رشد ادامه 
پیدا کند.وی افزود: در حال حاضر در هفته سه 
برابر ماه مشابه سال قبل در صندوق مسکن 
یکم افتتاح حساب انجام می شود که سبب 
نگرانی بانک مسکن بابت تأمین منابع تسهیالت 

مسکن شده است.

مسکن ارزان قیمت رونق می گیرد



وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در استقبال از رویداد 
»تبریز2018« گفت: سال 2018 پایان می یابد اما 
فرهنگ برخاســته از ایران، ادامه خواهد داشت و 

باقی می ماند.
انتخاب  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تبریز به عنوان پایتخت گردشگری اسالمی در سال 
2018، گفت: این رویداد بیانگر هویت ایران است که با 
دیپلماسی فرهنگ و هنر این کشور گره خورده است.به 
گزارش پیام زمان،سید عباس صالحی در آیین استقبال 
از رویداد تبریز 2018 با بیان این که آذربایجان شرقی 
فرصتی  همواره  استان  این  گفت:  است،  ایران  نگین 
برای نقل و انتقال فرهنگی فراهم کرده و ایران وامدار 
این پل ارتباطی خود است.وی ادامه داد: این منطقه 
قرن هاست که مترجم هویت ایرانی برای همسایگان 
و آن سوی مرزها بوده و منظور از ترجمه همان ایجاد 

ارتباط فرهنگی و انتقال هویت ایرانی است.

مختلف  جهت های  از  تبریز  این که  بیان  با  وی 
ستاره ایران به شمار می آید، افزود: همسازی دین، 
طوری که  به  دارد؛  وجود  آن  در  قومیت  و  ملیت 
ملی  عرق  مذهبی،  و  دینی  وافر  و  عمیق  عالقه 
جدی و پرتکاپو و نیز وجود زبانی با تعصب در این 
بلکه  نیستند  ناهمساز  تنها  نه  هم  کنار  در  منطقه 
برای  الگویی  تواند  می  که  دارند  نوایی  هم  باهم، 
ایران و جهان باشد.صالحی با تاکید بر این که تبریز و 
آذربایجان شرقی مهد فرهنگ و هنر ایران است، گفت: 
در کجای کشور مقبره الشعرا را که نمادی از شاعران 
ایرانی است، سراغ دارید؟ از سویی اتفاقات بزرگی در 
حوزه فرهنگ و هنر در این منطقه رخ داده است.وی 
خاطر نشان کرد: مکاتب متعددی از جمله نگارگری و 
موسیقی و نیز انجمن های مختلفی در این دیار فعال 
است.  رویدادتبریز 2018 بعد از یک سال به پایان می 
رسد ولی همچنان تبادالت فرهنگی و هنری از تبریز 

به کشورهای جهان ادامه خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: تبریز ستاره ایران است

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/45   طلوع آفتاب ١5/۷ 
اذان ظهر  ١2/١0    اذان مغرب ١۷/25

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست 
سقراطمی ارزد. 

سخن حکیمانه

آبیکهازایندیدهچوخونمیریزد
خوناستبیاببینکهچونمیریزد

پیداستکهخونمنچهبرداشتکند
دلمیخوردودیدهبرونمیریزد...

 امروز  با موالنا

»هنر در گذر زمان« به چاپ 
نوزدهم رسید

در  »هنر  کتاب 
گذر زمان« نوشته 
با  گاردنر  هلن 
ترجمه محمدتقی 
توسط  فرامرزی 
نگاه  انتشارات 
نوزدهم  چاپ  به 

رسید.
از  گزارش   به 

»هنر  کتاب  نگاه،  انتشارات  عمومی  روابط 
ترجمه  با  گاردنر  هلن  نوشته  زمان«  گذر  در 
انتشارات  تازگی توسط  به  فرامرزی  محمدتقی 

نگاه به چاپ نوزدهم رسیده است.
و  شکل گیری  چگونگی  از  گزارشی  کتاب  این 
تغییر پویای هنر طی زمان، از غارهای آلتامیرا 
نویسنده در آن  ارائه می کند و  تا قرن حاضر 
تغییر  زمان  طول  در  آن چه  که  می کند  ثابت 
دیدگاه های  بلکه  هنری،  آثار  نه  می کند، 
به  نسبت  هنری  آثار  آفرینندگان  یا  انسان ها 

معنای زندگی و هنر است.
معرفی و آشنایی با آثار هنری برجسته  تاریخ، 
همچنین  و  اثر  هر  اختصاصی  ویژگی های 
شرایطی که هنرمندان اقدام به آفرینش  آن ها 
کرده اند، از جمله مباحثی اند که در این کتاب 

به آن ها پرداخته می شود.
تاثیرپذیری ها،  و  تاثیرگذاری ها  همچنین 
زندگی،  با  هنری  گوناگون  سبک ها  ارتباط 
آثار، فعالیت ها و شیوه و سبک و سیاق هنری 
هنرمندان بزرگ تاریخ هم از جمله موضوعاتی 
هستند که هلن گاردنر در این کتاب به آن ها 

پرداخته است.
با 850 صفحه مصور  این کتاب  نوزدهم  چاپ 
نشر شده  بازار  راهی  تومان  هزار  قیمت 98  و 

است.

دردنیای کتاب

فیلم »یه وا« به کارگردانی آناهید آباد در مرکز فیلم رافائل 
روی پرده می رود.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
مرکز فیلم رافائل در شهر میل ولی که برنامه ویژه »جهت 
مالحظه شما« را از تاریخ 15 تا 21 دی به نمایش منتخبی 
هنرهای  و  علوم  فرهنگستان  به  شده  معرفی  فیلم های  از 
سینمایی برای رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم خارجی 
زبان اختصاص داده است، فیلم »یه وا« به کارگردانی آناهید 
آباد و تهیه کنندگی تقی علیقلی زاده را به نمایش خواهد 
گذاشت. فیلم »یه وا« که محصول مشترک ارمنستان و ایران 
است، تاکنون به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در 
جشنواره هایی چون مونترال، میل ولی، جهان آسیای لس 
آنجلس، تفلیس و پالم اسپرینگز روی پرده رفته و جایزه فیلم 
منتخب تماشاگران در جشنواره فیلم »انار« را نیز به خود 

اختصاص داده است.

 »یه وا« در برنامه ویژه مرکز 
فیلم رافائل

»ماهورا« از فیلم های پذیرفته شده در سی و ششمین جشنواره 
ملی فیلم فجر آخرین مراحل فنی خود را سپری می کند و تا 

10 روز دیگر آماده نمایش می شود.
علیرضا جاللی تهیه کننده سینما در گفتگو با  مهر درباره آخرین 
حمیدرضا  کارگردانی  به  »ماهورا«  سینمایی  فیلم  وضعیت 
راه  فجر  فیلم  ملی  به سی و ششمین جشنواره  زرگرنژاد که 
یافته است، گفت: پیش از این کارهای تیتراژ و جلوه های ویژه 
کامپیوتری فیلم انجام شده بود اما از آنچه انجام شده بود راضی 

نبودم در نتیجه مجددا روی این قسمت ها کار می شود.
وی همچنین عنوان کرد: فکر می کنم این اثر تا یک هفته و یا 
نهایت تا 10 روز دیگر آماده نمایش در جشنواره ملی فیلم فجر 
شود. بازیگرانی چون کامران تفتی، بهاره کیان افشار، داریوش 
یوسف  اوسیوند،  علی  حجار،  میترا  آقاخانی،  سعید  ارجمند، 

مرادیان و مالک سراج در این فیلم نقش آفرینی می کنند.

 »ماهورا« تا 1۰ روز دیگر
 آماده می شود

»سارا و آیدا« در جشنواره فیلم جایپور به نمایش در می آید.
به گزارش پیام زمان ، »سارا و آیدا« ساخته مازیار میری در 
رقابت برای دریافت جوایز جشنواره فیلم جایپور حضور خواهد 

داشت.
این فیلم پیش از این نیز به پخش کنندگی بنیاد سینمایی 
فارابی در جشنواره فیلم خانه آسیا )اسپانیا(- شید - جشنواره 
فیلم های ایرانی در داالس )آمریکا( و سینه ایران - جشنواره 

فیلم های ایرانی در تورنتو )کانادا( شرکت کرده است.
گفتنی است در دهمین جشنواره فیلم جایپور که از 17 تا 
21 دی سال جاری در کشور هند برگزار می شود، فیلم بلند 
»مردی  کوتاه  فیلم های  و  موالیی  کاظم  ساخته  »کوپال« 
که اینجا نبود« ساخته عطا مجابی و »عبور« ساخته فرشاد 

عباسی نیز به روی پرده خواهند رفت.

»سارا و آیدا« در جشنواره فیلم 
جایپور هند

اطـالعیـه 
مدارک تعداد 4 دستگاه خودرو با مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد: 

نام خودرو

وانت دوکابین )نیسان (

وانت دوکابین )نیسان (

وانت دوکابین )نیسان (

سواری رونیز

شماره انتظامی

716الف 11

۹۹6 الف 12

215 الف 12

216 الف 12

مدل

1381

1382

1382

1382

رنگ

سفید ـ روغنی

سفید ـ روغنی

سفید ـ روغنی

سفید ـ روغنی

شماره موتور

Ka2488۹687X

Ka248517۹4y

Ka248۹1675X

Ka24814442y

مدارک 
مفقودی

کارت خودرو ـ 
سندفروش

شناسنامه 
مالکیت خودرو

کارت خودرو

کارت خودرو

آگهی دعوت به مناقصه عمومی
 شماره 96/97/43

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور بندرترکمن- 
بندرگز- پلیس راه نوکنده را به شماره 96/97/43 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان 
مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند.تاریخ انتشار در سامانه 1396/10/14 میباشد.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
-مهلت دریافت اسناد مناقصه :ساعت 14:00:00 تاریخ 1396/10/۲1

-مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه : ساعت 13:00:00 تاریخ 1396/11/0۲
 تاریخ بازگشایی : روز سه شنبه مورخ 1396/11/03 ساعت 9صبح

-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : گرگان – میدان بسیج – سایت اداری–مقابل ضلع شرقی استانداری – کد پستی 37141-49189 تلفن 3۲480014
-اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۲7313131 دفتر ثبت نام:88969737 و8۵193768
-جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید

- برآورد انجام کار۵,۲63,۵8۵,۲۲0 ریال مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:۲63/179/۲61 ریال
http://iets.mporg.ir :آدرس سایت مناقصات و مزایدات

www.setadiran.ir )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان  شناسه : ۱۲7375        تاریخ انتشارنوبت اول:96/۱۰/۱4 تاریخ انتشارنوبت دوم:96/۱۰/۱6

  دبیرخانه کمیسیون معامالت 

سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گلستان

سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گلستان

 نوبت دوم

آگهی دعوت به مناقصه عمومی
 شماره 96/97/4۰

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد مناقصه  پروژه اجرای پل باکسی ۲متری واحداث 
دیوار گابیونی و قنوی پوشش داردر محور دهنه محمدآباد وزرین گل را به شماره96/97/40راازطریق سامانه الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل فراخوان مناقصه ازدریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه 

سامانه الکترونیکی  دولت )ستاد (انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 
گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاردر سامانه 1396/10/14میباشد.اطالعات واسناد مناقصه عمومی ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد . 
اسناد مناقصه: ساعت:14  تاریخ 1396/10/۲1

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه : ساعت :13 تاریخ : 1396/11/0۲
تاریخ بازگشایی : روز سه شنبه مورخ 1396/11/03 ساعت 9 صبح 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: گرگان – میدان بسیج سایت اداری – مقابل ضلع شرقی استانداری – کدپستی 49189-37141 تلفن 3۲480014 
اطالعات تکمیلی دراسنادمیباشد 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : مرکز تماس ۲7313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و8۵193768 
جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت   پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید .

برآورد انجام کار 4/379/117/097 ریال 
مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ۲18/9۵۵/8۵۵ ریال 

http://iets.mporg.ir  آدرس سایت مناقصات ومزایدات
www.setadiran.ir  )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان  شناسه ۱۲7375  تاریخ انتشارنوبت اول: ۱396/۱۰/۱4 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱396/۱۰/۱6
  دبیرخانه کمیسیون معامالت

سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گلستان
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 نوبت دوم

آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی
 شماره 96/97/4۲

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان در نظردارد تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محورجاده 
قدیم کردکوی – نوکنده را به شماره 96/97/4۲ را ازطریق سامانه الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل فراخوان 
مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طرق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام 

خواهدشد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
. اطالعات واسناد مناقصه عمومی ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال  . تاریخ انتشاردرسامانه 1396/10/14 میباشد  درمناقصه محقق سازند 

خواهد شد . 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 14 تاریخ 1396/10/۲1   مهلت  ارسال  پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه: ساعت13  تاریخ : 1396/11/0۲

تاریخ بازگشایی : روز سه شنبه مورخ 1396/11/03 ساعت 9 صبح 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: گرگان – میدان بسیج – سایت اداری – مقابل ضلع شرقی استانداری –

 کد پستی 37141-49189 تلفن 3۲480014
اطالعات تکمیلی دراسناد میباشد . 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکز تماس ۲7313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و8۵193768
جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات ومزایدات به آدرس زیررجوع نمایید . 

برآورد انجام کار۵/3۵8/866/13۲ ریال              مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : ۲67/943/307 ریال 
http://iets.mporg.ir   آدرس سایت مناقصات ومزایدات

 www.setadiran.ir  )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
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سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گلستان

 نوبت دوم

بزرگداشت منوچهر اسماعیلی صداپیشه باسابقه سینمای ایران در 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برگزار می شود.

با  ایرانی،   »منوچهر اسماعیلی« گوینده و صداپیشه 78 ساله 
گویندگی به جای بازیگران مشهور آثار مطرح تاریخ سینمای ایران، 
گنجینه باارزشی از خاطرات برای همه عالقه مندان به سینمای 
ملی است. او مدیریت ارشد دوبالژ بیش از 200 فیلم سینمایی 
و تلویزیونی، سریال های تلویزیونی و برنامه های رادیویی، ایفای 
نقش به عنوان دوبلور و گوینده در بیش از 1500 اثر و بازیگری 
در فیلم های سینمایی را در کارنامه خود دارد و تدریس فنون و 
تکنیک های گویندگی و مدیریت دوبالژ و سرپرستی انجمن و 

رئیس صنف گویندگان ایران در کارنامه اش به چشم می خورد. 
وی دوبله فیلم را از سال 1۳۳6 آغاز کرده و از سال 1۳۴2 که 
دهه طالیی دوبله فیلم در ایران بود، مدیر دوبالژ بوده و گویندگی 
بسیاری از نقش های اول را به عهده داشته است. »گریگوری پک«، 

»چارلتن هستن«، »الرنس الیویه«، »سیدنی پوآتیه«، »الرنس 
هاروی«، »رد استایگر«، »جیمز کاگنی« و »مارچلو ماسترویانی« 

شماری از این نقش هاست.
بخشی از آثار اسماعیلی، در دهه اول برگزاری جشنواره فیلم فجر 
که دوبالژ فیلم های ایرانی همچنان رونق داشت، در این جشنواره 

به نمایش درآمد که از شاخص ترین  فعالیت های اسماعیلی به 
عنوان سرپرست گویندگان فیلم های شرکت کننده در جشنواره 
فیلم فجر می توان به طلسم، ناخداخورشید و بای سیکل ران اشاره 
کرد ضمن آن که از مهم ترین هنرنمایی های این استاد مسلم دوبله 
در فیلم های شاخص جشنواره فیلم فجر به سال 68 و فیلم مادر 
)علی حاتمی( مربوط می شود که در آن فیلم، جای چهار شخصیت 
)با بازی محمدعلی کشاورز، اکبر عبدی، جمشید هاشم پورو محمود 
بصیری( صحبت کرد. وی هفت سال پیش نیز در نسخه دوبله شده 
فیلم جرم )مسعود کیمیایی( بهترین فیلم جشنواره بیست و نهم 
فیلم فجر، به جای شخصیت اصلی فیلم )رضا سرچشمه- با بازی 
پوالد کیمیایی( صحبت کرد. پیش تر خبر بزرگداشت »محمدعلی 
سایر  خبر  و  بود  شده  رسانه ای  امسال  جشنواره  در  نجفی« 
بزرگداشت های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از سوی روابط 

عمومی جشنواره اعالم خواهد شد.

 بزرگداشت منوچهر اسماعیلی در سی  و ششمین جشنواره فیلم فجر

»جشن  سینمایی  فیلم  کننده  تهیه 
دلتنگی« بیان کرد این فیلم در البراتوآر 
رنگ  در حال تصحیح  آریا  پیشگامان 
است. علی قائم مقامی تهیه کننده فیلم 
سینمایی »جشن دلتنگی« به کارگردانی 
پوریا آذربایجانی در گفتگو با اشاره به 

اینکه نسخه نهایی این فیلم سینمایی به 
زودی آماده می شود، گفت: این پروژه 
سینمایی آخرین مراحل تصحیح رنگ 
خود را پشت سر می گذارد، که این کار 
در البراتوآر پیشگامان آریا در حال انجام 
است. وی ادامه داد: میکس نهایی این 

فیلم توسط محمود موسوی نژاد در 
استدیو آوای پارس در حال انجام است.

در این فیلم سینمایی بابک حمیدیان، 
محسن کیایی، بهنام تشکر، مینا ساداتی، 
پانته آ پناهی ها و ساغر قناعت به عنوان 
بازیگران فیلم »جشن دلتنگی« هستند.

 »جشن دلتنگی« 
 به تصحیح رنگ 

رسید

کاریکاتور

روزنه

 برنامه ریزی برای ورود ۲۰ میلیون گردشگر خارجی
 به کشور

معاون رئیس جمهور: برای توسعه کشور در افق 1۴0۴ باید برنامه ریزی 
حضور 20 میلیون گردشگر با درآمدزایی 25 میلیارد دالری صورت گیرد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما،علی اصغر مونسان در مراسم استقبال 
از رویداد گردشگری تبریز2018 که با حضور مردم، مسئوالن و تعدادی 
از سفرای کشورهای اسالمی در تاالر پتروشیمی تبریز برگزار شد، افزود: 
در شــرایط کنونی 5 میلیون گردشگر ورودی به کشور داریم و باید این 

هدف بزرگ را محقق کرده و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کنیم.
رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه 
ایران دارای جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی زیادی اســت و باید از 
این ظرفیت استفاده کنیم، افزود: کشــورهای همجوار با کمتر از دارایی 
های ذاتی کشورمان ،  گردشگران زیادی را جذب کرده اند و ما نباید از این 
حوزه عقب بمانیم.مونسان گفت : انتخاب تبریز برای پایتخت گردشگری 
2018 بر پایه داشــته های غنی فرهنگی و تاریخی و اجتماعی این خطه 
است چرا که آذربایجان شرقی جزو 5 استان برتر کشور در جذب گردشگر 
اســت و از ابتدای امسال ورود گردشگر خارجی به تبریز رشد 6 درصدی 
داشــته است.وی افزود : در تبریز 1800 اثر ملی به ثبت رسیده است که 
داشته ارزشــمندی برای بهره مندی در گردشگری است و این کالنشهر 
باید به عنوان مقصد مهم گردشگری در کشور شناخته شود.مونسان گفت 
: بر اساس آمارهای جهانی، بیش از 1 میلیارد و ۴00 میلیون گردشگر در 
دنیا وجود دارد و هر گردشــگر 1500 دالر سود آوری دارد که می تواند 
تحول بزرگ اقتصادی ایجاد کند.رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری افزود: درکشورهای توسعه یافته بیش از 50 درصد 
بیکاری را با حوزه گردشگری رفع کرده اند چرا که یکی از مزیت های این 

بخش ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری حداقلی است.
مونســان گفت : در ایران رقم سرمایه گذاری برای هر شغل، بین ۴0 تا 
50 میلیون تومان اســت و در بخش صنایع، این رقم بین 500 میلیون 
تا 1 میلیارد تومان اســت.معاون رئیس جمهور افزود : صنایع دستی در 
ایران اشــتغال 1 میلیون نفری در بــر دارد و 5 میلیون نفر از این حوزه 

ارتزاق می کنند.
وی گفت : هم اکنون 2 میلیون شغل در زنجیره گردشگری اشتغال داریم 

و یکی از بخش های مهم و زودبازده و ارزان برای ایجاد اشتغال است.

آشوب های ایران از کجا طراحی شد؟


