
روزانهم صبح اریان

معامله روزانه 
 ۳۳۰ هزار سکه

 در بورس

عدم ارفاق پنج 
سال بازنشستگي 

به فرهنگيان

قدرت دفاعی 
ایران در جهان 
بی سابقه است

752

 شنبه
 4 آذر 1396 

 6 ربیع االول 1439
25Nov  2017 

 سال چهارد         هم، د               ور جد               ید                
 شماره 3631        

          1000 تومان 
          8 صفحه

  

به گزارش زمان، محمد شریعتمداری در افتتاح نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی در جمع خبرنگاران گفت: ارزش کل تولیدات موجود در 
بازار ایران به 16 هزار میلیارد تومان می رسد و سهم خوبی از تولیدات 

داخلی دارد اما باید سطح حمایت از این حوزه را ارتقا دهیم.
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ساماندهی واردات در مسیر 
حمایت از تولید داخلی

به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- نخستین سمینار بین المللی 
سانتاکروز  در  نوامبر   22 گاز،  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
بولیوی و نشست فوق العاده وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو 

مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بولیوی برگزار شد. 

به گزارش زمان، مدیرکل دفتر آموزش های فنی  و حرفه ای وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به سه ساله شدن هنرستان ها و رشد ثبت 
نام در شاخه فنی و حرفه ای از نیاز به 16 هزار و 600 هنرآموز و 20 

هزار استادکار برای سال تحصیلی آینده خبر داد.
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 گسترش تقاضا برای گاز
 تا سال 2040 

 3 ساله شدن هنرستان ها
 از سال آینده
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سرمقاله

شکست داعش و پیروزی 
آیین پیامبر رحمت

نگاه روز
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آخرین آمار کاربران 
ایرانی در تلگرام

عدم رضایت از جذب 
سرمایه گذاری خارجی

بسیج معجزه انقالب و امید 
آینده مستضعفان 

در روزهای اخیر نیروهای 
پوشش  با  قدس  پرتوان 
رزمندگاِن  از  وسیعی 
موفق  مختلف،  کشورهای 
به مغلوب نمودِن نیروهای 
به  دادن  پایان  و  داعش  جوی  ستیزه  و  یاغی 
خونریزی ها و ستمگری های آنان شدند.گروهک 
انحرافی و نابکاری که طی 6 سال گذشته با اجرایی 
در کشورهای  تروریستی  عملیات  نمودن صدها 
مختلف دنیا به ویژه در دو کشور مسلماِن عراق 
و سوریه، دست به کشتار انسان های بیگناه زدند 
و ویرانی ها و ناامنی های گسترده ای را بر صحنه 

جهانی برجای گذاشتند.
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2 شهاب الدین چاوشی

مقام معظم رهبری:

 وحدت امت اسالمی اوجب 
واجبات است
 نابودی داعش

 شکست ذلت بار آمریکاست

هشدار ایران به ولیعهد ماجراجوی سعودی؛

"بن سلمان" به سرنوشت محتوم دیکتاتورها بیندیشد
به گزارش خبرنگار زمان- کاوه رحیمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به سخنان اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درباره مقام های کشورمان اظهار داشت: 
رفتارها و اظهارات ناپخته، ناسنجیده و سخیف ولیعهد سعودی باعث شده است کسی در جهان و عرصه بین الملل اعتباری برای این گونه سخنان وی قائل نشود. قاسمی افزود: اشتباهات ولیعهد 
ماجراجوی سعودی که تازه ترین مورد آن رسوایی مداخله در امور داخلی لبنان بود، هم پیمانان سنتی عربستان را نیز به زحمت و تکاپو انداخته است. وی تصریح کرد: به ایشان اکیدا توصیه می کنیم 

اینک که به فکر الگو برداری از مشی و رفتار دیکتاتورهای معروف منطقه افتاده است، اندکی تامل و تفکر کرده و قدری هم به سرنوشت محتوم آنها در سالیان اخیر بیندیشد.
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 از سرگیری طرح نوسازی
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فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: اگر حضور بسیج مردمی در لبنان 
و ســوریه و عراق نبود امروز شاهد پیروزی بر رژیم صهیونیستی و 

داعش نبودیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: حق این بود که در هفته 
بسیج پیروزی بر داعش اتفاق دهد و همه می دانند عامل پیروزی 
های انقالب در همه بحران ها مانند جنگ تحمیلی مردم و حضور 
آنها بوده و بسیج مظهر حضور مردم است.وی با اشاره به دیدار روز 
گذشــته مقام معظم رهبری با بسیجیان گفت: رهبری همه مردم 
ما را بسیجی دانســتند که به این معناست که همه مردمی که از 

مقاومت حمایت  می کنند بسیجی هستند.
سرلشکر جعفری گفت: رویکرد بسیج به سمت خدمت رسانی مردم 
و حل مشکالت اجتماعی است ، البته روحیه همه ملت ما خدمت 
رســانی و کمک به مردم است.وی با اشــاره به پیروزی های اخیر 
جبهه مقاومت اظهار داشــت: این پیــروزی ها همه مدیون حضور 
مردم و بســیج مردمی در محور مقاومت اســت. اگر حضور بسیج 
مردمــی در لبنان و ســوریه و عراق نبود امروز شــاهد پیروزی بر 
رژیــم صهیونیســتی و داعش نبودیم. بســیج مردمــی به فرمان 
مرجعیت شــکل گرفت و پیروزی های بسیاری را به دنبال داشت.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: سرنوشت کشور به بسیج گره خورده 
و امید داریم بیش از پیش شــاهد حضور مردم برای حل مشکالت 
اجتماعی باشیم البته حضور مردم برای حل مسائل اجتماعی نیاز 
به خواســت دولت دارد.فرمانده کل سپاه در ادامه در خصوص پیام 
فرمانده معظم کل قوا در پاســخ به نامه سرلشکر سلیمانی گفت: 
ایشان در پیامشان بر آمادگی و عدم غفلت از دشمن تاکید کردند و 
باید گفت داعش به صورت کامل از بین نرفته و به صورت یک تفکر 
و گروه های کوچک وجود  دارد و تهدید علیه ملت های منطقه و 
جبهه مقاومت اســت پس باید آمادگی مقابله با آن را داشت. سپاه 

آمادگی خوبی برای مقابله با تهدیدات دارد.
وی ادامــه داد: ملــت ما و منطقه تجربه خوبــی را پیدا کرده و از 
آمادگی و کار آمدی جبهه مقاومت اســتفاده کرده اند. سرلشــکر 
جعفــری در باره رویکرد خصمانه عربســتان ســعودی علیه ملت 
ایران و منطقه گفت: رویکرد جمهوری اســالمی با منافع آمریکا و 
دست نشاندهای آنها در تعارض است . حرف اصلی انقالب اسالمی 
مخالفت با اســتکبار و نظام ســلطه است پس اســتکبار و دست 
نشــانده های آن به مخالفت با ایران اسالمی می پردازند.  عربستان 
دســت نشانده آمریکا و همراه رژیم صهیونیستی است پس خود را 
مقابل جمهوری اســالمی می بیند .وی ادامه داد: امام به ما یاد داد 
که با آمریکا و رژیم صهیونیستی که عامل اصلی استکبار هستند به 
مقابله بپردازیم ما عربســتان را عامل اصلی نمی دانیم و آنها دست 
نشــانده آمریکا هستند به آنها توصیه می کنیم دست از راه اشتباه 
خود و آسیب رســانی به ملت های منطقه بردارند تا ترکش های 
جبهه مقاومت به آنها آســیب نرساند.سردار جعفری در خصوص 
رویکرد جدید بســیج گفت: بســیج همواره باید حالل مشکالت 
جامعه باشــد، یک روز جنگ تحمیلــی و روز دیگر بحرانی مانند 
زلزله و دیگر مسائل ، امروز مسئله اصلی ما آسیب های اجتماعی و 
فرهنگی است و ما معتقدیم این مشکالت بدون حضور مردم حل 
نمی شــود بنابراین رویکرد بسیج به سمت حل مسائل اجتماعی ، 
تامین امنیت محله هــا و اقتصاد مقاومتی رفته، اما این به معنای 

کاهش آمادگی های دفاعی و نظامی نیست.

وی ادامه داد: توطئه های اســتکبار همچنــان ادامه دارد و آنها 
دست از دشمنی برنخواهد داشــت ما آماده مقابله با تهدیدات و 
توطئه های دشمنان هستیم  و به آنها می گوییم برنامه های شما 
همواره نتیجه عکس داده پس درس بگیرید. ســردار جعفری در 
خصوص حمایت از جبهه مقاومت و یمن گفت : کمک های ایران 
بنا بر درخواســت دولت یا ملت هاســت و ایران از کمک به آنها 
دست برنمی دارد. سرلشکر جعفری درباره اقدامات سپاه در کمک 
به زلزله زدگان کرمانشــاه اظهار داشت: یکی از خدمات و وظایف 
بســیج خدمت به مردم اســت و در حوادث و بالیا نیز  از همان 
لحظات اولیه به دلیل اینکه امکانات قرارگاه در دشت ذهاب  وجود 
داشت به کمک مردم رفتند بعد از آن هم هر بخش و روستا را به 
سپاه یک استان سپردیم و کار پیش می رود.وی ادامه داد: تقسیم 
کار میان ارتش و ســپاه هم به خدمت رسانی کمک خوبی کرد و 
امداد رسانی باسرعت انجام شد و مردم اسکان موقت داده شدند 
اقدام بعدی ما با توجه به سرما استقرار در کانکس است تا منازل  
زلزله زدگان احداث شــود که اقدامات انجام شده رضایت مردم را 
در پی داشته است.فرمانده کل سپاه درباره عوامل اصلی فروپاشی 
داعش گفت: عوامل اصلی شکست داعش را باید در دفاع مقدس 
جستجو کرد. اولین مسئله آن انگیزه و اعتقاد نیرو ها در مبارزه با 
تکفیری ها بود.وی ادامه داد : دشــمنان، انقالب اسالمی و جهت 
گیری آن را نمی توانســتند تحمل کنند. پس  تصمیم به ایجاد 
یــک جنگ عقیدتی در درون جامعه اســالمی گرفتند و جریان 
تکفیری که دارای سابقه اســت را به وجود آوردند پس مقابله با 
آنها بدون اعتقاد و عقیده امکان نداشت و این مقابله بدون حضور 

مردم امکان پذیر نبود. 
سردار جعفری گفت: وقتی مردم معتقد پای کار آمدند و رهبری و 
هدایت آن و نیاز آنها به آموزش نظامی با اســتفاده از تجارب دفاع 
مقدس و به وسیله بازنشسته های سپاه و رزمندگان قدیمی تامین 
شــد موفقیت بدست آمد. سرلشکر ســلیمانی و دیگر فرماندهان 
نیروی مردمی در عراق و ســوریه نقش بسزایی داشتند و هدایت و 
رهبری جبهه مقاومت به خوبی توسط مقام معظم رهبری صورت 
گرفت.سرلشکر جعفری درباره اینکه چند روز پیش گفته بودند هر 
جنگ جدیدی به پایان داعش می انجامد گفت: این سخنان دیگر 

ادعا نیست ، اشتباهات خود آنها به قدرت جبهه مقاومت انجامیده 
و شــما دیدید که اســرائیل در چندین جنگ از حزب اهلل لبنان و 
فلســطینی ها شکســت خورد، پس اگر این رژیم جنگی جدیدی 
را آغــاز کند جبهه مقاومت که به هم گــره خورده اند، بدون اراده 
دولتها خود به میدان مقابله با تهدیدات خواهند رفت ، اگر در آینده 
جنگی رخ دهد رژیم صهیونیستی در چند روز شکست می خورد.
وی در خصوص مطالب مطرح شــده از سوی اروپایی ها و مذاکره 
در خصوص توان موشــکی گفت: سخنان رئیس جمهور فرانسه از 
جوانی اوست، به زودی می فهمند که این سخنان نتیجه ای ندارد 
مردم ایران ضد  اســتکبار هستند و روحیه ملت ما در حفظ توان 
دفاعی کشور است و مردم ایران مانند ناموس از توان موشکی دفاع 
می کنند . توان دفاعی قابل مذاکره نیســت ملت و دولت ایران نیز 
اجازه مذاکره را نمی دهند. همگان باید بدانند توان دفاعی با مسئله 
هسته ای تفاوت دارد.فرمانده کل سپاه در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر در باره تحوالت منطقه و دوران پسا داعش گفت: خالفت خود 
خوانده داعش پایان یافته  و هیچ ســرزمینی در اختیار این گروه 
تروریستی نیست اما تفکر داعش و حضور پراکنده تروریست های 
تکفیری با هدایت سردمدارانشان ادامه پیدا می کند . وی ادامه داد: 
شاید تروریســت ها بتوانند اقداماتی را انجام بدهند و یا شهری را 
تصرف کنند ، بنابر فرموده رهبر معظم انقالب باید آمادگی مقابله با 
این تهدیدات را داشته باشیم.سرلشکر جعفری درباره مسائل مطرح 
شده پیرامون خلع ســالح حزب اهلل لبنان گفت: ماهیت و هویت 
حزب اهلل به ســالح و قابلت دفاعی آن اســت تا بتواند در مقابله با 
توطئه های استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.وی 
افزود: ملت لبنان میدانند که هدف اول اسرائیل هستند پس قدرت 

دفاعی حزب اهلل را با هیچ چیزی معامله نمی کنند.
سردار جعفری درباره عملیاتی کردن فرمان رهبری درباره همگانی 
بودن بسیج و اینکه همه ملت ایران بسیجی هستند گفت: تمامی 
ملت ایران بســیجی هســتند و به دنبال خدمت و کمک به مردم 
هستند که در حادثه زلزله در غرب کشور به خوبی شاهد آن بودیم. 
آموزش بســیج هم برای افزایش مهارت بســیجیان برای مقابله با 
تهدیدات اجتماعی است. فرمانده کل سپاه در بخش دیگر سخنان 
خود به بیان خدمات بســیج مردمی در عراق و سوریه پرداخت و 
افزود: حشد الشعبی در عراق به رسمیت شمرده شده و ملت عراق 
و سوریه قدر دان خدمات آنها هستند.وی درباره کمک های ایران 
و ســپاه برای باز سازی ســوریه گفت: ملت ، دولت ایران  و سپاه 
آمادگی کمک برای بازســازی ســوریه را دارند و بنا بر تصمیمات 
مســئوالن این وظیفه به عهده ســپاه قرار گرفتــه که در صورت 

خواست دولت سوریه وارد عمل می شویم.
سرلشــکر جعفری پیروزی های جبهه مقاومت و نابودی داعش را 
به رهبر معظم انقالب ، شهدای مدافع حرم و ملت و دولت سوریه 
و عــراق تبریک گفت و ادامه داد: یک روزی با حزب بعث عراق در 
حال جنگ بودیم اما امروز در یک جبهه با ملت عراق و ســوریه با 
تروریســم و توطئه دشمنان مقابله می کنیم و سرلشکر سلیمانی 
فرماندهــی جبهه مقاومت در نبرد با تکفیر ها را بر عهده داشــت 
که تجارب او و دیگر فرماندهان مقاومت نقش بسیاری در پیروزی 
های جبهه مقاومت داشت. فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد: 
با قاطعیت اعالم می کنیم تهدیدات آینده دشــمنان انقالب نیز با 
شکست مواجه می شود و به آنها توصیه می کنیم دست از دشمنی 

و توطئه علیه ملت های منطقه بردارند و به فکر خودشان باشند.

شکست داعش مدیون بسیج مردمی در محور مقاومت

طرح جدید دولت برای جلوگیری از فرارمالیاتی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی گفــت: طرح جامع 
مالیاتــی ۳2 پــروژه دارد که همگی اجرایی شــده و 
مهم ترین و اصلی تریــن پروژه این طرح که نرم افزار 
یکپارچه مالیاتی است اکنون درحال نهایی شدن است.

 به گزارش زمان به نقل ازمیزان، سیدکامل تقوی نژاد 
بیان کرد: در حال حاضر تکمیل نظام اطالعات مالیاتی 
از اولویت های کلیدی ســازمان به شمار می رود.وی 
همچنین مودی مداری را از اولویت های اساسی نظام 
مالیاتی برشمرد و گفت: ســازمان امور مالیاتی کشور 
در ایــن خصوص گام های موثری برای رضایت هر چه 
بیشــتر مودیان برداشته و ســهولت خدمت رسانی به 
مردم از اقدامات مهم صورت گرفته اســت.معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطابق سیاســت 
های اقتصاد مقاومتی، بودجه کشور باید بر پایه مالیات 
استوار باشد، گفت: البته ما به دنبال وصول مالیات از هر 
طریقی نیستیم و اخذ مالیات عادالنه با رعایت انصاف و 
رضایت مودی در دستور کار ماست.تقوی نژاد با تشکر 
از حمایت های مجلس و به ویژه کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: با بهره گیری مطلوب از قوانین و مقررات، 
حدود ۴0 مصوبه، بخشــنامه و اقدام راهگشا در جهت 
حل مشــکالت مودیان داشته ایم.وی با تاکید بر اینکه 
انتظار نظــام مالیاتی از مجلس آن اســت که قانونی 
را کــه وضع می کند به درســتی از آن حمایت کند، 
خاطرنشــان کرد: گاه در جریان اجرای برخی قوانین، 
وضعیتی پیش می آید که ما در جایگاه قانونگذار قرار 

گرفته و بایــد از قانونی که مجلس تصویب کرده دفاع 
کنیم که این موضوع مشــکالتی را برایمان به بار می 
آورد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی تکمیل نظام جامع 
اطالعــات مالیاتی را از اولویت های مهم ســال جاری 
سازمان برشمرد و گفت: طرح جامع مالیاتی ۳2 پروژه 
دارد که همگی اجرایی شــده و اما مهمترین و اصلی 
تریــن پروژه این طرح که نرم افــزار یکپارچه مالیاتی 
اســت اکنون درحال نهایی شدن اســت.تقوی نژاد با 
اشاره به اینکه نظام مالیاتی در حال حاضر از زیرساخت 
ها و قوانین کارآمدی برخوردار اســت، اظهارداشت: در 
شرایط کنونی نظام مالیاتی نیازمند حمایت همه جانبه 
از ســوی دستگاه  های اجرایی و نظارتی است تا بتواند 
از اطالعات دقیق و شــفاف برای مبارزه با فرار مالیاتی 
بهره مند شــود.وی مچنین به ضرورت وصول مالیات 
با توجه به شــرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: 
طبیعتا شــرایط پرداخت مالیات و فرایندهای مالیاتی 
برای مردم باید تســهیل شــود و هــم اکنون مودیان 
مالیاتی از مجموعه گسترده ای از خدمات الکترونیکی 
نظام مالیاتی بهره مند شــده اند.رئیس کل ســازمان 
امور مالیاتی در انتها به لوایحی که هم اکنون در حال 
رسیدگی در مجلس است اشاره کرد و گفت: با تصویب 
الیحه صندوق مکانیزه فــروش و الیحه اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده که در نوبت رسیدگی در صحن 
علنی مجلس هســتند، گام مهمی در جهت مبارزه با 

فرار مالیاتی برداشته خواهد شد.

جهانگیری: ایران مرکز ثقل و ثبات خاورمیانه است
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که هیچ کشوری 
از وضعیت مخاطره آمیز جهانی سود نمی برد، گفت: ایران 

گرانیگاه و مرکز ثقل و ثبات خاورمیانه است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول 
رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در چهارمین نشست 
ســران کشــورهای صادر کننده گاز در شــهر سانتاکروز 
بولیــوی این مطلــب را بیان کرد.وی با بیــان این که به 
رغم تالش برخی از دولت ها برای ایجاد تنش و بحران در 
منطقــه خاورمیانه، ایران به واقع گرانیگاه ثبات خاورمیانه 
است و تمام ظرفیت ها و امکانات خود را برای ارتقاء امنیت، 
ثبات و صلح پایدار در سطح منطقه به عمل می آورد، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران در این موقعیت شرایط الزم را برای 
جذب سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های بین المللی فراهم 
کرده اســت و تامین منافع کلیه کشورهای عضو و تحقق 
اهــداف مجمع را هدف اصلی فعالیت های ملی، منطقه ای 
و بین المللــی می داند و اتخاذ سیاســت های هماهنگ و 
همســو را برای جلوگیری از اعمــال تحریم های یکجانبه 
و چندجانبــه علیه هر کشــوری را بیش از پیش ضروری 
می بیند.جهانگیری اظهار داشــت: برگزاری اجالس سران 
مجمع از جمله فعالیت های برجسته است که می تواند در 
یافتن راهکارهایی مشترک برای حمایت از منافع جمعی 
کشورهای عضو، هماهنگی سیاست ها در راستای افزایش 
سهم گاز در ســبد انرژی جهان و توسعه همکاری ها بین 
کشورهای عضو نقش آفرین باشد.وی افزود: امروز بازار گاز 

طبیعــی را باید یک بازار رقابتی به حســاب آورد که این 
رقابت هم با تولیدکنندگان جدید در نقاط مختلف جهان و 
هم با انرژی های جایگزین دیگر مواجه شده است و عالوه 
بر آن، این بازار از دگرگونی هــای ژئوپولتیکی هم به دور 
نیست، دگرگونی هایی که در برخی موارد، موقعیت گاز را 
در عرصــه جهانی انرژی تحت تاثیر قرار می دهد و امنیت 
بــازار و موازنه عرضه و تقاضای جهانی گاز را خدشــه دار 
می کند.معاون اول رییس جمهــوری تاکید کرد: با توجه 
به این تحوالت، ما باید به عنوان تولیدکنندگان اصلی گاز 
طبیعی همکاری هایمان را به سطح نوینی ارتقا دهیم و به 
تبادل اطالعات و تجربیات و هماهنگی بین سیاست های 
بازاریابی و صادرات در سطوح منطقه ای و بین المللی بیش 
از گذشــته اهتمام بورزیم.جهانگیــری با تاکید بر اهمیت 
نقش نوآوری و تکیه بر توسعه فناوری در بازارهای انرژی و 
از جمله بازار گاز طبیعی، تصریح کرد: بر این اساس ما باید 
به رویکردهای نوآورانه و راهبردهای مبتنی بر فناوری های 
نویــن در کل زنجیره گاز طبیعی اعم از بخش اکتشــاف، 
تولید، انتقال، توزیع و مصرف آن اولویت بدهیم.وی افزود: 
در این فرآیند، همکاری مشــترک کشورهای عضو مجمع 
در ترغیب شــرکت های ذیربط ملی بــرای تبادل دانش 
فنی در زمینه کاهش هزینه هــای تولید، تبدیل و انتقال 
گاز طبیعی، انجام ســرمایه گذاری های مشــترک و اتخاذ 
سیاست های همســو در بازار گاز، منجر به افزایش منافع 

جمعی کشورهایمان خواهد شد.

 بهروز نعمتی 
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روحانی بر ضرورت هوشمندی در 
برابر تفرقه افکنی دشمنان تاکید کرد

رئیس  جمهــور ایران با اشــاره بــه ضرورت 
هوشمندی دولت ها و ملت های منطقه در برابر 
توطئه ها و تفرقه افکنی دشــمنان، بر توسعه 
مناســبات و همکاری های همه جانبه تهران و 

کابل تأکید کرد.
به گزارش زمــان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حســن روحانی رئیس جمهور 
در گفت وگوی تلفنی »اشــرف غنی احمدزی« 
رییس جمهور افغانســتان با وی، ضمن تقدیر از 
ابراز همدردی دولت و ملت افغانســتان با مردم 
ایران در حادثه زلزله کرمانشاه، گفت: این همدلی 
ها، همدردی ها و برادری ها همواره میان دو ملت 
برقرار بوده و ما باید همیشــه در کنار هم باشیم.
رییس جمهور وقوع حوادث تروریســتی و کشته 
شــدن مردم در افغانستان را تأسف بار و ناراحت 
کننده دانست و اظهار داشت: خوشبختانه دولت 
افغانستان مواضع هوشمندانه ای در راستای حفظ 
وحدت و خنثی کردن توطئه هایی که برای تفرقه 

افکنی در منطقه وجود دارد، اتخاذ کرده است.
روحانی با اشاره به لزوم مبارزه همه جانبه با تولید 
و قاچاق مواد مخدر، افزود: امروز مواد مخدر نسل 
جوان را در کشورهای منطقه و جهان تهدید می 
کنــد که باید با همکاری گســترده با این پدیده 
شوم مقابله کنیم.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
جمهوری اســالمی ایران خواســتار صلح، ثبات 
و امنیت پایدار در افغانســتان اســت و آن را در 
راستای توسعه امنیت خود و به نفع صلح و ثبات 
منطقه قلمداد می کند.روحانی همچنین توسعه 
همکاری ها و روابط تجــاری و اقتصادی ایران و 
افغانســتان را حائز اهمیت دانست و با اشاره به 
بهره برداری از طرح های توسعه بندر چابهار در 
آینده نزدیک گفت: اتصال خط آهن افغانســتان 
بــه ایران و ســپس به کریدور شــمالـ  جنوب 
تحول مثبتــی را در مراودات تجاری و اقتصادی 
کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد.»اشرف غنی 
احمدزی« رییس جمهور افغانســتان نیز در این 
گفت وگوی تلفنی ضمن ابراز تسلیت و همدردی 
دولت و ملت افغانســتان با مردم ایران به خاطر 
وقوع حادثه زلزله در کرمانشاه، اظهار داشت: دو 
ملــت همواره در کنار یکدیگــر و یار و برادر هم 
هستند.رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اینکه 
تقویت وحدت و برادری شــیعه و سنی از اصول 
اساسی دراین کشور به شمار می رود، تأکید کرد: 
هرگز به دشمنان اجازه تفرقه افکنی نخواهیم داد.
وی بر اهتمام و جدیت دولت افغانستان در مسیر 
مبــارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد و 
خواستار توســعه مناسبات و همکاری های همه 

جانبه با جمهوری اسالمی ایران شد.

احتمال بروز مشکالت امنیتی از 
جانب تروریست های فراری

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به ناراحتی 
اسرائیلی ها از سرکوبی داعش گفت: اکنون آن ها 

به دنبال ایجاد مشکالتی برای لبنان هستند.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، علی الریجانی 
در حاشیه دهمین مجمع عمومی مجمع مجالس 
آسیایی که در استانبول برگزار شد، در گفتگو با 
شــبکه تلویزیونی TRT ترکیه ضمن تشکر از 
میزبانی این کشور، روابط دوجانبه ایران و ترکیه 
را مثبت ارزیابی کرد و افزود: همزمان نشســت 
ســوچی در حال برگزاری است که ایران، ترکیه 
و روســیه نیز در آن حاضر هســتند که این امر 
حاصل افزایش روابط دوســتانه اســت، لذا الزم 
است در کنار روابط سیاسی، روابط اقتصادی نیز 
افزایش یابد.آقای الریجانی در ادامه امریکایی ها 
را مسبب اصلی بروز تروریسم در منطقه دانست 
و افزود: به تاریخ امریکایی ها بنگرید که طالبان را 
چه کســی به وجود آورد؛ سابقا در همین زمینه 
از بی نظیر بوتو ســوال شد که چرا طالبان را به 
وجود آوردید و وی گفت: به ما نگویید طالبان را 
مــا به وجود آوردیم چرا که یک مثلث طالبان را 
به وجــود آورد؛ ضلع اصلی آن امریکا و انگلیس 
بودند که ایده ایجاد طالبان را دادند، ضلع دیگر 
عربستان و امارات بودند که کمک مالی کردند و 
ضلع دیگر پاکستان بود که از نیرو های آن از اینجا 
جذب شدند.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در 
ادامــه این مصاحبه با بیــان اینکه داعش را نیز 
امریکایی ها به وجود آوردند، یادآور شــد: حتی 
خانم کلینتون در کتــاب خاطرات خود اعتراف 
کرد که امریکایی ها داعــش را به وجود آوردند، 
البته تصور آن ها از به وجود آوردن تروریست ها 
هدف دیگری بود، اما در نهایت همواره خودشان 
گرفتار می شوند؛ ضمن اینکه هدف اصلی آن ها 
این است که درگیری میان مسلمانان ایجاد کنند 
تا رژیم صهیونیستی استفاده آن را ببرد و امروز 
اســرائیلی ها از اینکه داعش سرکوب شد خیلی 
ناراحت هســتند و دنبال ایجاد مشکالتی برای 

لبنان هستند.

خبر

کالم  نور
شکست داعش و پیروزی آیین پیامبر رحمت و مهربانی

*شهاب الدین چاوشی
در روزهای اخیر نیروهای پرتوان قدس با پوشش 
وســیعی از رزمندگاِن کشورهای مختلف، موفق 
به مغلوب نمودِن نیروهای یاغی و ســتیزه جوی 
داعش و پایان دادن به خونریزی ها و ستمگری 
های آنان شــدند.گروهک انحرافی و نابکاری که 
طی 6 ســال گذشــته با اجرایی نمودن صدها 
عملیات تروریستی در کشورهای مختلف دنیا به 

ویژه در دو کشــور مسلماِن عراق و سوریه، دســت به کشتار انسان های 
بیگناه زدنــد و ویرانی ها و ناامنی های گســترده ای را بر صحنه جهانی 
برجای گذاشتند.داعش یک برداشت انحرافی و استفاده کاماًل ابزاری و توام 
با تحریِف صد در صِد مفاهیِم آیین و ســنت پیامبر اسالم)ص(، بود که با 
برنامه ریزِی راهبردی، هدایت و کمک ها و پشتیبانی های مالی، تسلیحاتی 
و نظامی از ســوی قدرت های سلطه گر متولد شد و با عضوگیری از میان 
مردم ناآگاِه کشــورهای مختلف، رشد و گسترش یافت تا ُمبلِغ چهره ای 
غیرواقعی، دهشتناک، خشــن و ویرانگر از دیِن صلح و دوستی، در مقابل 
افکار عمومِی دنیا باشد.تالش ها و مجاهدت های عظیم و خستگی ناپذیِر 
سپاه اسالم در سرکوبِی داعش، نه تنها موجب نجات و رهایِی انسان های 
دربند از اسارت این گروه ستمگر و خونخوار گردید، بلکه این نصرت الهی 
بار دیگر پیروزِی حق بر باطل را به جهانیان یادآور گردید و این فتح مبین، 
خود، برترین و قدرتمندترین نشانه و نمود برای نشان دادِن حقانیت ، صلح 
دوســتی، عدالت خواهی و نوعدوستِی دین روشــنگر و انسان ساِز اسالم 
اســت.گروهک اسالم ســتیِز داعش با هدف به نمایش گذاشتن چهره ای 
مشمئز کننده از اسالم و خلق و خوی مسلمانان در دنیا ، موجی از اسالم 
هراسی ، ناامنی ، تخریب و کشــتارهای بیرحمانه را به راه انداخته بودند 
تا دیانت مقدسه اسالم و آیین پاک نبوی را بدنام نمایند که به یارِی قادر 
متعال ، ســپاه اســالم با پیروزِیِ مقتدرانه خود، بار دیگر حقانیت و چهره 
واقعی و عدالت جوِی کاملترین دین آسمانی را به نمایش گذاشت.این ستم 
سوزی را به پیشگاه متبرک حضرت ولی عصر )عج( و مقام مکرم رهبری و 
مدافعان حرم و سرداران بااخالص و سلحشور سپاه قدس، حزب اهلل، حشد 
الشعبی، رزمندگان سوری و ملت شجاع و سرافراز ایران تهنیت می گوییم 
و نقش تاریخی و ماندگار دالوران عرصه نبرد با متجاوزان به حریم مقدس 
اسالم و حقوق انسانی را پاس می داریم و امیدواریم همانگونه که رهبری 
معظم انقالب در پیام تاریخی خویش، اشــاره داشتند، با افزایش آگاهی و 
بصیرِت مسلمانان درســطح جهان و ایران از ظهور و شکل گیرِی اندیشه 
هــای مخرب، انحرافی و ضددینی، در قالــب گروهک هایی نظیِر داعش، 

توسط قدرت های سلطه گر ممانعت به عمل آید.
Alborz.payam@gmail.com

ایران حمله تروریستی در مصر را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی و وحشیانه دیروز در 
شهر العریش مصر را که صدها کشته و مجروح از میان نمازگزاران 

بر جای گذاشت ، بشدت محکوم کرد.
به گزارش زمان به نقل از مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امور خارجه، بهرام قاســمی ضمن ابراز همدردی با خانواده 
هــای قربانیان این حادثــه و مردم مصر تصریح کــرد: بی تردید 
تروریسم تکفیری که این روزها متحمل سخت ترین شکست های 
خود در منطقه شــده است از هیچ کوشــش مذبوحانه و اقدام بی 
رحمانه ای برای ابراز وجود مجدد دریغ نمی ورزد و این مسوولیت 
دولت های منطقه را برای شناخت واقعی و دقیق تروریسم و مقابله 
جدی و جمعی با آن دو چندان می کند.وی تمام ملت ها و دولت 
ها را در این برهه خاص به هوشیاری هرچه بیشتر برابر توطئه های 
جدید شکســت خوردگان خون ریز و مرگ آفرین فراخواند.در پی 
حمله تروریستی به مســجدی در شبه جزیره سینا که دست کم 
200 کشــته و 1۳0 زخمی برجای گذاشت، مهاجمان آمبوالنس 

های حامل زخمی ها را نیز هدف قرار دادند.

لفاظی جدید »محمدبن سلمان« علیه ایران

ولیعهد عربســتان در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی و در اظهاراتی که 
حکایت از عصبانیت شــدید وی از شکست سیاست هایش در خاورمیانه 
داشت اظهارات سخیفی را علیه مقامات ایرانی مطرح کرد.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان در مصاحبه با نیویورک 
تایمز،  خواستار جلوگیری از رشــد نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه شده 
است.وی در اظهاراتی شــرم آور گفته است: نمی خواهیم هیتلر جدید در 
ایران، تجربــه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند.محمد بن ســلمان در این 
مصاحبه به جنگ یمن اشــاره کرده و از حمالت ائتالف ســعودی به این 
کشور حمایت کرد.مقامات عربســتان سعودی به دلیل شکست سیاست 
هایشــان در یمن، عراق، سوریه و لبنان به شدت عصبانی هستند و ایران 
را مســئول این شکســت ها می دانند از همین رو مقامات ریاض به نوبت 

اظهاراتی را علیه ایران عنوان می کنند.

منانگاگوا به عنوان رئیس جمهوری زیمبابوه 
سوگند یاد کرد

»امرســون منانگاگوا« 75 ســاله دیروز به عنوان رئیس جمهوری جدید 
زیمبابوه و جانشــین »رابرت موگابه « رئیس جمهوری پیشین این کشور، 
ســوگند قانونی یاد کرد.به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، ده ها هزار نفر از 
مردم زیمبابوه دیروز در ورزشــگاه اصلی هراره پتایتخت این کشور جمع 
شــده بودند و منانگاگوا در حضور آنان، سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
شماری از مقام های کشورهای آفریقایی و از جمله رئیس جمهوری زامبیا 
و بوتسوانا و همچنین وزیرانی از کشورهای دیگر در مراسم تحلیف رئیس 
جمهوری زیمبابوه شرکت کردند.موگابه که از سال 1980میالدی رئیس 
جمهوری زیمبابوه بود، به دالیل امنیتی در این مراســم شرکت نکرد و بنا 
بر اعالم ســخنگوی موگابه، وی دیداری با منانگاگوا داشــت و با او در این 

خصوص گفت و گو کرد.

سیف به مجلس می رود

ولی اهلل ســیف رییس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش در مورد 
مســائل و مشکالت برخی موسســات مالی و اعتباری در مجلس 
شورای اسالمی حضور می یابد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ولی 
اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی قرار است در یکی از جلسات این 
هفته مجلس گزارشی در مورد مسائل و مشکالت مربوط به برخی 
موسسات مالی و اعتباری به نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائه 
کند.همچنین قرار است این هفته تفاضای عده ای از نمایندگان در 
مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 

دستی در مجلس بررسی شود. 

سرمقاله

مقام معظم رهبری اظهار داشتند: امیدواریم روزی 
برسد که فلسطین به مردم فلسطین برگردد. آن 
روز، روز جشــن و عید دنیای اســالم و ضربه ی 
واقعی به پیکره ی اســتکبار خواهد بود و آن روز 

فراخواهد رسید.
به گــزارش زمان به نقــل از دفتر حفظ و نشــر 
آثــار حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای،  رهبر 
انقــالب، در دیــدار شــرکت کنندگان در اجالس 
محبان اهل بیت)ع( اظهار داشــتند:  حب اهل بیت 
مخصوص شیعیان نیست؛ همچنان که وجود پیامبر 
اسالم وسیله ی وحدت بین مسلمین است،  محبت 
اهل بیت هم می تواند عامل وحدت باشــد و امروز 
دنیای اســالم به این محبت و همدلی به شــدت 
نیازمند است.ایشــان افزودند: امــروز پیکر دنیای 
اســالم به شدت زخم خورده است و دشمنان اسالم 
توانســته اند با ایجاد جنگ و اختالف، دنیای اسالم 
را فشــل کنند و دشــمن آن را در حاشیه ی امن 
نگهدارند. در غرب آســیا رژیم صهیونیســتی در 
امنیت به سر ببرد و آن وقت مسلمانان به جان هم 
بیفتند.رهبر معظم انقــالب تاکید کردند: با کمال 
تأســف باید قبــول کنیم در درون امت اســالمی 
کســانی هســتند که همان کاری کــه آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی می خواهد، انجام می دهند.در 

یک چنین شــرایطی وحدت امت اسالمی اوجب 
واجبات است.ایشان اظهار داشتند: امروز مسئله ی 
فلســطین، مســئله ی اول دنیای اســالم اســت؛ 
چون کشوری اسالمی اســت که غصب شده و به 
جایگاهی برای اخالل در امنیت کشورهای منطقه 
تبدیل شده است. باید با این غده ی سرطانی ]رژیم 
صهیونیســتی[ مبارزه کرد.رهبر انقالب اســالمی 
افزودند:کســی در کســوت مفتی دین، فتوا بدهد 

که مبارزه با صهیونیست حرام است و جایز نیست! 
این فاجعه اســت. کسانی در دنیای اسالم این جور 
برخالف مصالح اسالم عمل می کنند و برخالف نص 
صریح قرآن »أشــداء بینهم و رحماء علی الکفار« 
هستند.ایشان تصریح کردند: امیدواریم روزی برسد 
که فلســطین به مردم فلســطین برگردد. آن روز، 
روز جشــن و عید دنیای اســالم و ضربه ی واقعی 
به پیکره ی استکبار خواهد بود و آن روز فراخواهد 

رسید.مقام معظم رهبری اظهار داشتند: قریب ۴0 
سال است از تشکیل جمهوری اسالمی می گذرد و 
از روز اول، آمریکا با ما دشمنی کرده است؛ توطئه و 
تحریم و حمله ی نظامی و هر چه توانستند کردند. 
اما علی رغم میل آن ها، ما به طور پیوسته پیشرفت 
کردیم.ایشان تاکید کردند: امروز جمهوری اسالمی 
نسبت به ۳5 سال پیش قابل مقایسه نیست. آن ها 
خواســتند ما را از بین ببرند اما خداوند متعال ما 
را تقویــت کرد و ما در منتهای قــدرت، حرفمان 
را صریح می زنیــم؛ هر جا هم به حضور ما احتیاج 
باشد، کمک می کنیم و آن را صریح می گوییم و از 
گفتنش ابایی نداریم.مــا در مواجهه با دنیای کفر 
مالحظه ی هیچ کس را نمی کنیم.پیش از ســخنان 
رهبر انقالب اسالمی، آقای والیتی دبیرکل مجمع 
جهانی بیداری اســالمی، شــعار اجالس »محبان 
اهل بیت )ع( و مسئله تکفیری ها« را »ُحِب اهل بیت 
)ع(، نویدبخش وحدت و احیای تمدن اســالمی« 
خوانــد و گفت: دشــمنان اســالم در ســال های 
اخیــر به دنبال خنثی کردن آثــار و نتایج بیداری 
اســالمی با دو راهبرد »ایجاد تفرقه ی مذهبی« و 
»اسالم هراسی« بودند.در پایان این مراسم جمعی 
از شــرکت کنندگان در اجالس از نزدیک با رهبر 

انقالب اسالمی دیدار کردند.

مقام معظم رهبری:

وحدت امت اسالمی اوجب واجبات است
قلب،  با  شناخت  بر  ايمان، 
اقرار با زبان، و عمل با اعضا 

و جوارح استوار است.  
 حضرت علی)ع(

معاون امور حقوقــی و بین الملل وزارت امور 
خارجه کشورمان با اشــاره به قدرت، اقتدار 
و تاثیرگــذاری جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه و افزایــش محبوبیت و قدرت دفاعی 
کشــورمان در ســطح بین الملل، از تاسیس 
یک معاونت سیاســی و اقتصادی در راستای 
حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سید عباس 
عراقچــی، معاون امور حقوقــی و بین الملل 
وزارت امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه 
جمهوری اســالمی ایــران در اوج اقتدار در 
منطقه به ســر می برد، این موضــوع را مورد 
اذعــان صاحبان فکر، قلم و اندیشــه خواند 
و افــزود: در هفته های گذشــته به این مهم 
توسط مقام معظم رهبری نیز اشاره شده بود. 
به گفته عراقچی، ایران هیچ گاه در طول تاریخ 
چه پس از انقالب و چه حتی پیش از انقالب 
به این میزان از قدرت، اقتدار و تاثیرگذاری در 

منطقه نرسیده بود.
او در ادامه به توانمندی های دفاعی کشورمان 
اشــاره کرد و با بیان اینکــه توانمندی های 
دفاعی، ثبــات و امنیت داخلی در ایران هیچ 
گاه به این اندازه قوی نبوده است، تاکید کرد: 
این مسائل در منطقه پرآشوبی که در آن قرار 
داریم، قابل اهمیت و مورد تحســین جامعه 
امور حقوقی وزارت  اســت.معاون  بین الملل 
خارجه در ادامه به بی سابقه بودن محبوبیت 
ایران در جوامع بین المللی اشاره کرد و گفت: 
آمریکا هیچ گاه به این اندازه در مقابل ایران 
در انــزوا قرار نگرفته بود. در حالی که رئیس 
جمهور آن کشور تالش می کند تا توافقی را 
که با ایران صورت گرفته بر هم بزند و به گفته 
خودش این توافق بدترین و ننگین ترین توافق 
است؛ تمامی جوامع یکپارچه و یک صدا علیه 
رئیس جمهوری آمریکا و در حمایت از ایران 
و برجام ایستادند. بنابراین جمهوری اسالمی 
ایران در هیچ دوره ای به این اندازه از حمایت 

و مقبولیت بین المللی برخوردار نبوده است.
سیدعباس عراقچی ریشه این توانمندی ها را 
اتــکا به قدرت داخلی و مــردم عنوان کرد و 
افزود: یک کشور وقتی به اقتدار می رسد که 
قدرت آن برخاســته از درون آن و با تکیه بر 
مردم اش بوده باشــد، بنابراین در این صورت 
است که قدرت پایدار می ماند. برای ایران نیز 
حفظ توانمندی هــای داخلی تضمین کننده 

پایداری قدرت است.
معاون امور بین الملــل وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه ایران در حــوزه دفاعی متکی به 
توانمدی های نیروهای مســلح است، گفت: 
ابزارهای دفاعی ایران باعث شده تا دشمنان 
حتی از فکر تهاجم به ایران هم منصرف شوند 
و مطمئن باشید که این صحبت من یک شعار 
نیست. عراقچی تصریح کرد: به عنوان عضوی 
که ســال ها در تیم مذاکره کننده هسته ای 
حضور داشتم شهادت می دهم اگر توانمندی 
دفاعی و موشــکی ایران نبود، دشمن حتما 
مذاکره نمی کرد و از طریق نظامی، توانمندی 
هسته ای کشــور را مورد حمله قرار می داد. 
چه دلیلی دارد وقتی نگرانی از قدرت دفاعی 
ایــران ندارند بیایند پای میز مذاکره و امتیاز 
بدهند.این عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان با بیان اینکــه توانمندی دفاعی 
اجازه می دهد تــا مذاکره کنندگان با قدرت 
پشت میز مذاکره بنشــینند اظهار کرد: اگر 
تــوان و مقاومت مــردم در برابر تحریم های 
هسته ای نبود، نمی توانســتیم به موفقیتی 
در مذاکرات برســیم و اگــر می دیدند که با 
ادامه تحریم ها ایران تســلیم می شود، حتما 
روند غلط تحریــم را ادامه می دادند.عراقچی 
در ادامه به توانمندی ایران و پیشــرفت های 
کشورمان در زمینه انرژی هسته ای اشاره کرد 
و گفت: ثبات، اقتدار داخلی و قدرت دفاعی و 
علمی همه از مواردی است که باعث موفقیت 
کشــوری برای به دســت آوردن منافعش در 

سطح بین المللی می شود.

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین گفت: 
پیروزی معجزه آســای جبهه مقاومت، خواب 

نامبارک خبیثان عالم را بی تعبیر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، سردار 
غالمحســین غیب پرور در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته 
تهران و در آستانه فرارسیدن هفته بسیج افزود: 
این هفتــه چند تبریــک دارد، تبریک اول به 
مناسبت هفته بسیج که معجزه انقالب اسالمی 
و امید آینده مستضعفان جهان است و تبریک 
دوم به واســطه پیروزی اعجــاب آور و معجزه 
آســایی اســت که در جبهه مقاومت اسالمی 
اتفاق افتاد و خــواب نامبارک خبیثان عالم را 
بی تعبیر کرد.وی گفت: گروه های تکفیری به 
خصوص گروه امریکایی - صهیونیستی داعش 
که هدفش جنایت در ســرزمین های اسالمی 
به نام اســالم، مکتب و پیامبر اســالم بود که 
باعث شــد افراد زیادی شهید، مردمان زیادی 
آواره و شــهر های بســیاری خراب شود، اما به 
برکت رهبری حکیمانه رهبر انقالب اســالمی، 
ایســتادگی، ایثار، فداکاری مجاهــدان در راه 
خدا و مظلومیت شــهدا و صبــر خانواده های 
آنــان، خداوند پیروزی را میســر فرمود.رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه طومار 
این بدصفتان پیچیده شد افزود: البته همواره 
باید هوشــیار بود، زیرا دشمن غدار و امریکای 
خون صفت دســت از ســر انقالب اســالمی 
برنمــی دارنــد و رژیم صهیونیســتی نیز آرام 
نخواهد نشست.سردار غیب پرور گفت: تجربه 
انقالب اســالمی به ما آموخته است که آن ها 
فتنه ای در پشت فتنه ای دیگر برای ما طراحی 
می کنند و این ما هســتیم که باید با بصیرت، 
دقت، استقامت و توکل به ذات پروردگار برای 
انقالب خود بایســتیم.وی افزود: سالم خدا بر 
همه مجاهدان در راه خدا که قاســم سلیمانی 
نمادی از این خیل عظیم است و سالم خدا بر 
شــهدا، جانبازان و خانواده های صبور آن ها که 
ما همیشه مدیون آن ها هستیم.رئیس سازمان 

بسیج مستضعفین با بیان اینکه فرهنگ بسیج 
چنیــن پیروزی هایی را رقــم می زند گفت: از 
ابتدای پیروزی انقالب، بسیج همواره بر تارک 
انقالب اسالمی درخشــیده است.سردار غیب 
پرور افزود: اولین خصوصیت بســیجی، والیت 
مداری و والیت پذیری است و آن روز که از این 
اصل غفلت کنیم حتما دچار خســران جبران 
ناپذیری خواهیم شــد.وی گفت: بسیجی باید 
روحیه تحول خواهی و انقالبی گری داشــته و 
معتقد به حرکت رو به جلو باشد.رئیس سازمان 
بسیج مســتضعفین با بیان اینکه بسیجی اهل 
مماشــات با نااهالن نیست افزود: بسیجی اهل 
بصیرت، دشمن شناس و عنصری فرهنگی در 
تراز انقالب است، افتخار ما در بسیج این است 
که شأن ما خدمت گزاری به مردم است و این 
را بار هــا اثبات کرده ایم.ســردار غیب پرور در 
ادامه با اشــاره به حرکت گروه های جهادی در 
سراسر کشور گفت: امسال حدود 10 هزار گروه 
جهادی ســاماندهی و 810 هزار نفر داوطلبانه 
در گروه های جهادی حاضر شدند و همچنین 
هزاران هزار پزشک و پرستار جهادی نیز حدود 
8 میلیون خدمت ارائه کــرده اند.وی فعالیت 
بســیج در مقابله با بحــث ریزگرد ها و فعالیت 
در بخش محرومیت زدایی را نیز از تالش های 
بسیج در کشور دانست و افزود: فعالیت بسیج 
در این بخش ها نیز بسیار چشمگیر بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات فرهنگی بسیج 
گفت: از جمله فعالیت های فرهنگی بســیج در 
این زمینه فعالیت در فضای مجازی است و قرار 
نیست فضای مجازی قتلگاه جوانان انقالبی ما 
شود.رئیس ســازمان بسیج مستضعفین تاکید 
کرد: بســیج در موضوع فضای مجازی به جد 
و با قوت ورود پیدا کرده و تشــکیل یگان های 
ســایبری و حضور در شبکه های مجازی امروز 
یک ضرورت است.وی در پایان با بیان اینکه ما 
همه ملت ایران را بسیجی می دانیم گفـت: همه 
آحاد ملت و هر کســی که دل در گرو انقالب 

دارد حتما یک بسیجی است.

 امروز قدرت دفاعی ایران 
در جهان یب سابقه است

بسیج معجزه انقالب و امید 
آینده مستضعفان جهان 

حجت االسالم صدیقی:

نابودی داعش شکست ذلت بار آمریکاست

خطیب نماز جمعه تهران نابودی داعش را به منزله شکست ذلت 
بار صهیونیسم بین الملل و استکبار آمریکا دانست و گفت: اولین 
طلیعه بسیج که کام جهانیان را شیرین کرد، حزب اهلل لبنان بود.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم کاظم صدیقی 
در خطبــه های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلی بزرگ 
تهران برگزار شــد، اظهار کرد: تفاوت های ایجاد شده در میان 
بندگان و مخلوقات به دلیل این است که بتوانیم همدیگر رو بهتر 
بشناســیم، اگر همه مثل همه بودند اینطور نمیشد. اما تفاوت 
های ظاهری و خانوادگی و مناصب برای شــما پیش خدا اعتبار 
نمی آورد.وی گفت: اگر می خواهید خداوند شــما را بپســندد، 
برای رضای خداوند گناه نکنیــد، وظایف خودتان را در ارتباط 
بــا خودتان، خانواده، خداوند، زیر مجموعه ها و باال دســتی ها، 
همســایگان و دیگران به نحوی انجام دهید که خدا بپسندد. به 
پدر و مادر خود احترام کنید و از هیچ خدمتی نسبت به والدین 
فرو گذار نکنید که این تقوا اســت، چون دیگر او ضعیف است و 
تو قوی شــدی.امام جمعه موقت تهران ادامــه داد: اگر در برابر 
نیش زبان پدر و مادر آرامش داشــتید و لبخند زدید و دست و 
پای آنها را بوســیدید معلوم است که تقوا دارید و نزد خداوند از 

اعتبار و جایگاه باالیی برخوردار هستید. حجت االسالم صدیقی 
با اشاره به اینکه تکبر، خودشیفتگی و از خودراضی بودن ویژگی 
های منفی اســت و به دور از تقوا به حساب می آید، گفت: تقوا 
روح عبادت است و اگر انسان شب و روز به عبادت و سجود هم 
مشغول باشد ولی کنترلی بر خود نداشته باشد، غیبت کند، نیش 
زبان داشته باشــد و آبروی دیگران را ببرد، اینها نمونه های بی 
تقوایی است.امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: پیروزی های 
اخیر در برابر تروریست ها و متالشی شدن شجره خبیثه داعش 
در واقع شکست ذلت بار مادر ناپاک داعش که همان صهیونیسم 
بین الملل و اســتکبار آمریکا است به حساب می آید.وی افزود: 
اینها عجب بد مادری هســتند و عجب بــد ثمره ای بود که در 
عالم بشریت ایجاد تشــویش، ناآرامی و اضطراب کردند. خوابی 
که اینها برای جهان اســالم دیده بودند با شکســت های پیاپی 
در جنــگ هــای 6 روزه، ۳1 روزه و 51 روزه در هم شکســته 
شد و اسرائیلی که هیمنه پوشالی جهان استکبار به حساب می 
آمد هم نتوانست کاری انجام دهد.حجت االسالم صدیقی اظهار 
داشــت: ما نشــان دادیم می توانیم کارهای نشدنی را با والیت 
مداری، اخالص، ایثار و شهادت شدنی کنیم به طوری که شاهد 
بودیم جهان عرب نتوانســت 6 روز در مقابل رژیم صهیونیستی 
ایستادگی کند اما یک گروه مخلص لبنانی توانست شکستی توام 
با ذلت به آنها بچشــاند که هرگز تصور آن را هم نمی کردند و 
طعم تلخ آن شکست همچنان استخوان های استکبار را ُخرد می 
کند.وی افزود: دشمنان ما به دنبال اجرای پروژه اسالم هراسی 
و ایران هراســی هســتند که به فضل الهی در این مســئله هم 
موفــق نخواهند بود؛ چرا که همان گونــه که قدرت های وقت 
زمان پیامبر اکرم )ص(نتوانستند قیام ایشان را در هم بشکنند، 
دشــمنان ما هم هیچ کاری را در این جهت پیش نخواهند برد.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه دشمن تاکنون هر اقدامی 
را که انجام داده است منجر به قوی تر شدن ما و ضعیف تر شدن 
خودش شــده اســت، گفت: در نهایت آنها به ایجاد یک شجره 
خبیثه ننگینــی روی آورده اند که خالصه ای از همه بدیها، بی 
رحیمی ها و قســاوت های پیشین بود و جمعیتی تحت عنوان 
داعش را به وجود آوردند که ســرزمین هایــی را غصب کرده، 
مناطقی را تخریب کرده، هزاران انســان بیگناه را کشته و انواع 
جنایات وقیحانه و وحشــیانه ای را انجام دادند.وی تصریح کرد: 
در پیروزی به دست آمده باید تقدیر کنیم از کلیه عواملی که در 
این فرآیند نقش داشته اند از جمله هدایت های رهبری معظم 
انقالب، مرجعیت آیت اهلل سیستانی، فرماندهی سردار سلیمانی، 
جانفشــانی های شهدای مدافع حرم، نیروهای مردمی سوریه و 
عراق، ارتش و دولت آن دو کشــور، دولت و مسئوالن خودمان و 
همه کسانی که دست به دست هم دادند تا این پیروزی شیرین 

در برابر تروریست ها به دست آید.
حجت االســالم صدیقی با اشاره به هفته بسیج و نقش بسیجیان 
در ارائه خدمات و کمک رسانی کشور، گفت: بسیج شریانی از قله 
ای اســت که جامعه را با رهبری مرتبط می کند، بسیج اخالص، 
بصیرت و اقدام به موقع و مناسب است.خطیب موقت نماز جمعه 
تهــران تصریح کرد: مــا امیدواریم که اصحاب رســانه و هنر در 
راســتای تحکیم این شــجره طیبه که به دست امام راحل ایجاد 
شده، از بسیجیان تقدیر و حمایت کنند.وی با اشاره به مظلومیت 
مردم بی دفاع یمن در مقابل متجاوزان ســعودی بیان کرد: مردم 
یمن به جز ایمان و روحیه بسیجی، هیچ ندارند و در مقابل ائتالف 
سعودی و همپیمانان آن دلگرم به تجهیزات و حمایت های آمریکا 
و برخی قدرت های بین المللی هستند اما این یمن است که لشگر 

مخلص حق است و به زودی به خواست خدا آزاد خواهد شد.



شنبه 4 آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 33631
شهرستان

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
شماره1۳950۳10010000107مورخ  رای  برابر  1۳90/09/20و  مصوب  رسمی 
1۳96/01/15 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی خیبری فرزند محرم نسبت به 
ششدانگ اعیانی  یکبابخانه به مساحت 116/۳۳مربع قسمتی از پالک 96۴- اصلی 
واقع در اراضی اصلی شهر بخش 17ثبت بهشهر که خریداری شده از مالک رسمی 
حاج شیخ مهدی رحیمی محرز گردیده 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 :96/20/601۳    
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/09/0۴

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت 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 1۳9660۳10010008875 
مورخ 1۳96/08/09 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم صدر ابراهیمی صیقل 
سرا فرزند میرزا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 
از ۴9-  از پالک 1۳9فرعی  اعیان  از پالک 2202و  279/9۳مربع عرصه قسمتی 
اصلی  واقع در اراضی خلیل شهر بخش 17ثبت بهشهر  که که خریداری شده از 
مالک رسمی اسداله رانی خلیلی محرزگردیده است لذا بموجب ماده ۳ قانون مذکور 
از طریق  به فاصله 15 روز  نوبت  این آگهی در دو  نامه مربوطه  آئین  و ماده 1۳ 
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 :96/20/6069     
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/09/0۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/09/18

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت 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 1۳9660۳10010006552 مورخ 
1۳96/06/07 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید ناصری فرزند نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 258/10مربع قسمتی از 
پالک 108اصلی فرعی از ۳1- اصلی  واقع در اراضی فراش محله بخش 17ثبت 
بهشهر  که که خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله ملکپور 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 :96/20/608۳     
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/09/0۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/09/18

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی موضوع ماده ۳ 

و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی چمستان(

برابر رای شماره 1۳9660۳1001۳01۳261 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهر چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم رویا میسمی فرزند غالم حسن به شماره شناسنامه 16۴70 صادره از 
تهران ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 611/67 
متر مربع ) که مقدار ۴0 سیر مشاع عرصه وقف می باشد( پالک 187 فرعی از 15 
اصلی بخش یک ثبت چمستان واقع در قریه کچلده خریداری از هومن کازری و 

زهرا کشکولی از مالک رسمی محرز گردید.
لذا لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها 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 نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 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 باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.م الف: 78186/96           
تاریخ انتشار نوبت اول 96/09/0۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/18

  رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی مزایده اموال غير منقول )اسناد رهنی(

موضوع: مزایده اموال غیرمنقول رهنی پالک ثبتی ۳96 فرعی از 29- اصلی بخش 9 
به موجب سند رهنی شماره 51۳0 مورخ 1۳9۳/10/۳0 تنظیمی دفترخانه 51 
بندپی شرقی بدهکار آقای ابراهیم کاظمی حاجی و راهن آقای منصور یوسف نیاپاشا 
و طلبکار بانک ملی ایران شعبه غدیر بابل طبق تقاضای وارده بستانکار به شماره 
شده  ارزیابی  غیرمنقول  اموال   1۳96/08/2۳ مورخ   1۳9605010۳75000218
مزبور واقع در بندپی شرقی پالک ثبتی ۳96 فرعی از 29- اصلی بخش 9 ثبت 
بندپی به شرح ذیل جهت فروش آگهی می گردد طبق ارزیابی کارشناسان پرونده 
اموال غیرمنقول که ضمیمه آگهی می باشد را به مبلغ 1/600/000/000 ریال به 
عبارتی یک میلیارد و ششصد میلیون ریال برآورد شده است اموال غیرمنقول فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1۳96/10/09 در شعبه اجرای ثبت بندپی واقع 
در گلوگاه از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/600/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است 
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 نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده در روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: 1۳96/09/0۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک بندپی شرقی

  هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره1۳9660۳۳101000۴29۳ مورخ 1۳96/8/۴هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
ملی  کد   ۴57 شناسنامه  شماره  به  نظرعلی  فرزند  خزائی  بانو  جهان  متقاضی: 
۳۳09۴29105 صادره از خزل نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
587/50 متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 15۴7 فرعی 
از 16۳ اصلی واقع در سرحد آباد استان البرز- شهرستان فردیس خریداری از مالک 
رسمی خود متقاضی محرزگردیده 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 161۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/9/۴                                                                          

  محمد سلیمانی -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رای شماره1۳9۴60۳10010008522مورخ  برابر  رسمی مصوب 1۳90/09/20و 
1۳96/08/01 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بتول شیرخانی فرزند اصغر نسبت 
به مساحت 200/00مربع  احداثی  بنای  با  اعیانی  یک قطعه زمین  به ششدانگ 
قسمتی از پالک 11- اصلی واقع در اراضی زیروان بخش 18ثبت بهشهر که مشمول 
قانون اصالحات اراضی گردیده 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 :96/20/6062    
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/09/0۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/09/18

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی ماده سه قانون تعيين تکليف و وضعيت 
ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای کیخسرو افشار فرزند مصطفی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  120  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به 
زمین زیرجوی سوربان که از آقای احمد بهرامی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه  92 –  ۴۳8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9660۳16007000169  
مورخ 1۳ / ۳ / 96  حکم به صدور سند مالکیت قسمتی از یک باب ساختمان به 
مساحت 77 / 16 متر مربع بنام آقای کیخسرو افشار صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقایان اخوان صدیقی ، محمد و محمود صدیقی و غیره می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای 
کیخسرو افشار صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست . تاریخ انتشار اول ۴ /  9 / 1۳96  تاریخ انتشار دوم  19 /  9 / 1۳96 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

وقت رسيدگی

بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی امور کیفری به آقای جعفر 
احمدی فرزند امیدعلی ابالغ می گردد در تاریخ 1۳96/10/15 جهت رسیدگی به 
اتهام خویش مبنی بر درگیری موضوع اعالم شکایت آقای صید حسین قربانی در 
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان نورآباد دلفان جهت دفاع 
از اتهام منتسبه حاضر شوید در غیر اینصورت این مرجع موضوع رابه صورت غیابی 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید
 م الف۴87

کیانوش بیرانوند-بازپرس شعبه اول دادسرای دلفان

آگهی وقت دادرسی

بدینوسیله به آقای وحید بید کانی بختیاروند فرزند غالمعباس  که فعال مجهوالمکان 
بوده ودر دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده ۳۴۴ قانون ائین دادرسی کیفری و 
حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام 
انتسابی خود مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول در  کالسه 960980در تاریخ 
96/11/11ساعت 10در شعبه 102دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین حاضر شود 
را  مقتضی  رای  و  اقدام  غیابا  دادگاه  نبوده  قضایی  رسیدگی  از  مانع  حضور  عدم 

صادرخواهد نمود .
1282خ  م الف ....شیرکوند مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفر دو دادگستری ورامین

آگهی مفقودی

سفیدروغنی  رنولوگانL90رنگ  سبزسواری  سندوبرگ 
موتورW111682شماره  پالک2۴-۴57و27شماره  مدل1۳91بشماره 
مزرعی  عیسی  جمیل  شاسیNAPLSRALDA11671۴۳بنام 
مفقودگردیده  ازشوش  شناسنامه2۳2صادره  بشماره  فرزندنعیم 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
کارت حمل سالح و مهمات سالح ساچمه زنی ساخت ترکیه به شماره سالح22 
کالیبرc۳28,s1169 بنام رضا مراد میرزایی گلباغی فرزند شامراد به شماره ملی 

۴209۳82620 تاریخ تولد 1۳27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
لرستان –شهرستان نورآباد

راه اندازی سامانه ملی کاهش طالق 
در چهار چهارمحال و بختیاری

مصطفوی- شهرکرد؛ مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی گفت: سامانه ملی کاهش طالق در چهار استان راه اندازی 
شده است و تا پایان آذرماه در 11 استان دیگر نیز فعالیت آن آغاز 
کند.فریبا درخشان نیا در حاشیه همایش سالمت اجتماعی، بسیج و 
بهزیستی در اراک در گفت و گو با ایرنا افزود: اولویت راه اندازی سامانه 

طالق در استان هایی است که رتبه باالیی در طالق دارند.
سامانه  این  به  مجهز  استان   11 اول  مرحله  در  کرد:  اظهار  وی 
خواهند شد و در مرحله بعد سایر استان ها می توانند از خدمات 
این سامانه بهره مند شوند.مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی، کنترل و کاهش منطقی طالق، ایجاد وحدت 
رویه، هم افزایی و وحدت بین دستگاهای مرتبط با کاهش طالق 
کرد. عنوان  طالق  کاهش  ملی  سامانه  اندازی  راه  اهداف  از  را 

اینکه در سال گذشته حدود 165 هزار  به  اشاره  با  نیا  درخشان 
طالق در کشور ثبت شده است، افزود: درصدی از اختالفات بین 
زوج ها عالوه بر مداخالت اجتماعی تخصصی به طالق می انجامد 
که اجتناب ناپذیر است.وی اظهار کرد: کاهش پیامدهای طالق و 
افزایش پایداری و سازش زوج ها از موضوع های مهمی است که با 
فعالیت این سامانه در طالق زوج ها مورد توجه کارشناس قراردارد.

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: زوج 
از  بعد  از جدایی منصرف شوند،  این سامانه  فعالیت  با  هایی که 
نیا  کنند.درخشان  استفاده  مشاوره  از خدمات  توانند  می  سازش 
افزود: فرآیند کار در اجرای سامانه ملی کاهش طالق، به این شکل 
است که زوج ها قبل از تقاضای طالق و ثبت دعاوی ابتدا به مراکز 
مشاوره ارجاع داده می شوند.وی ادامه داد: با ثبت دعاوی در سامانه 
قوه  همکاری  با  متقاضی  های  زوج  طالق،  کاهش  برای  مداخله 
قضائیه، به مراکز مشاوره بهزیستی هدایت می شوند.مدیرکل امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی درباره هزینه مشاوره 
رایگان  این مشاوره ها  قانون  نیز گفت: طبق  های کاهش طالق 
است و بهزیستی هزینه ها آن ها را متقبل می شود و این افراد 
از سوی کارشناسان مراکز مداخله در کاهش طالق راهنمایی می 
شوند. درخشان نیا افزود: اگر مشاوره ها منجر به سازش زوج ها 
نشود، پرونده اختالف زوجین به دادگاه ارجاع می شود.مدیرکل 
بهزیستی استان مرکزی نیز دراین همایش گفت: با توجه به اینکه 
موضوع آسیب های اجتماعی چند بعدی است می طلبد تمامی 
دستگاه های اجرایی استان وسازمان ها بهزیستی را در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی یاری دهند.بهروز رفیعی افزود: نگاه بهزیستی 
اقشار آسیب پذیر شامل کودکان، معلوالن، زنان و سالمندان  به 
سالمت اجتماع مدار است و در قالب برنامه و بسته حمایتی از آنان 
حفاظت می کند.وی اظهار کرد: سالمت اجتماعی باید کمک کند 
تا روان سازی اتفاق افتد و کسانی که از نظر بضاعت جسمی، روانی 
و ذهنی ناتوان هستند به وضع مطلوب دست پیدا کنند.مدیرکل 
بهزیستی استان مرکزی گفت: نگاه مردم به معلول باید تغییر کند 
و با امکانات فعلی، معلولیت، ناتوانی و محدودیت به شمار نمی رود، 
رویکرد به حوزه سالمت نیز از سالمت جسمی فراتر رفته و ابعاد 

مختلف از جمله سالمت اجتماعی را در بر گرفته است.

واگذاری انشعاب آب با تسهیالت 
ویژه در چمران

وحیدی فر- اهواز: استفاده کنندگان غیرمجاز 
تا پایان آبان ماه فرصت دارند سرپرست امور آب 
و فاضالب چمران، از واگذاری انشعاب آب، به 
استفاده کنندگان این مایع حیات در کوی عمار 

این شهرستان، با تسهیالت ویژه خبر داد.
پایان  به  توجه  با  داشت:  اذعان  شیرانی  
کوی  شرب  آب  شبکه  توسعه  پروژه  کار 
و  چمران(  آبفا  اداره  پشت  )منطقه  عمار 
آبفا  اداره  اجراشده،  شبکه  مدارشدن  وارد 
آبفا  امور  مشترکین  امور  واحد  شهر چمران 
رسمی  جهت  کامل  آمادگی  ضمن  چمران 
از ساکنین  یادشده  انشعابات منطقه  نمودن 
این منطقه خواست تا با مراجعه با این اداره 
منازل  انشعاب آب  نمودن  به رسمی  نسبت 
خود اقدام نمایند. وی هدف از این اقدام را 
توزیع عادالنه آب در سطح شهر، جلوگیری 
از پرت و هدررفت آب در شبکه های تحت 
های  شبکه  در  آب  فشار  افزایش  پوشش، 
و  عمومی  امنیت  حریم  از  صیانت  آبرسانی، 
این  اذعان داشت:  و  اعالم  حقوق شهروندی 
اداره آمادگی دارد با تقسیط بلندمدت دیرکرد 
آب بهاء پرداخت نشده و ارائه تسهیالت ویژه 
نسبت به واگذاری و نصب انشعاب آب در این 
منطقه به متقاضیان اقدام کند.سرپرست امور 
پایان  در  کرد:  تاکید  فاضالب چمران  و  آب 
مهلت مقرر شبکه آب شرب قدیمی از مدار 
خواهد  قانونی  برخورد  متخلفین  با  و  خارج 
در  موجود  مسکونی  منازل  تعداد  شد.وی  
و  برشمرد  منزل   250 حدود  را  عمار  کوی 
خاطر نشان کرد: از آنجایی که این خانوارها 
عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه محسوب می 
بتوانیم  طرح  این  اجرای  با  امیدواریم  شوند 
باشیم. این خانوارها داشته  به  کمک شایانی 
شیرانی از شهروندانی که بصورت غیرمجاز از 
آب در این منطقه استفاده می کنند درخواست 
این  امور مشترکین  به واحد  با مراجعه  کرد: 
اقدام  انشعاب  دریافت  به  نسبت  شهرستان 
اعالم  موعد  در  طرح  این  مزایای  از  تا  کنند 
شده بهره مند شوند.مدیر اداره آب و فاضالب 
چمران با اشاره به عدم تمدید این مدت اعالم 
کرد، شهروندان ساکن در کوی عمار چمران 
برای  دارند  ماه فرصت  آبان  پایان  تا  حداکثر 
کرد:   تاکید  کنند.وی  اقدام  انشعاب  دریافت 
تسهیالت  این  قطعا  مدت  این  اتمام  از  پس 

تمدید نخواهد شد.

خبر خبر

مخابرات  مدیر  گلستان؛  سلیمانی- 
منطقه گلستان گفت: طبق آمار موجود در 
 70 از  بیش  اینترنت،  از  استفاده  خصوص 
گلستان  استان  در  اینترنت  مصرف  درصد 
های  وشبکه  ها  رسان  پیام  به  مربوط 
باشد  نمی  خوبی  آمار  که  است  اجتماعی 
و باید با ایجاد محتوا ی مناسب، جامعه به 
استفاده درست از اینترنت سوق داده شود.

شورای   نشست  در  شهمرادی  غالمعلی 
اداری شهرستان بندرگز اظهار داشت: متآ 
اینترنت  از  استفاده صحیح  فرهنگ  سفانه 
ندارد  وجود  مان  کشور  کاربران  بین  در 
وبخش اعظمی از وقت وهزینه آنها به وب 
گردی های بی حاصل اختصاص می یابد.

وی با اشاره به ضرورت ارائه محتوای خوب 
سنی  های  رده  برای  اینترنت  در  وجذاب 
نظر  از  مخابرات  شرکت   : گفت  مختلف 
ارائه سرعت  ایجاد بستر مناسب در جهت 
وسایر  باشد  می  پیشگام  باال  وکیفیت 
کشور  فرهنگی  امور  متولی  دستگاههای 
نیز باید در زمینه تولید محتواهای مناسب 
باشند.شهمرادی  داشته  را  الزم  همکاری 
همچنین گفت: مخابرات استان برای ارائه 
در  الزم  تمهیدات  جدید  های  سرویس 
سرعت،  بردن  باال  برای  است،  گرفته  نظر 
منازل  ازمخابرات  مسی  سیم  مسیرهای 
فیبر  به  تبدیل  وسازمانها  ادارات  همانند 

نوری می شود، بنابراین ارائه هر محتوایی 
با هر پهنای باندی امکان پذیر می گردد.

پروژه  از  را  توسعه شبکه دولت  شهمرادی 
با   : وافزود  های مهم مخابرات عنوان کرد 
ودستگاهها  ارگانها  کلیه  پروژه  این  اجرای 
یک   پوشش  در  توانند  می  وسازمانها 
شبکه واحد وبا امنیت باال قرارگیرند.حتی 
دهیارها وشوراهای حل اختالف نیز به این 
را  پروژه  این  شبکه متصل می گردند وی 
عقد  با  که  که  کرد  اعالم  ملی  ای  پروژه 
مخابرات  با  ریاست جمهوری  نهاد  قرارداد 

در حال اجرا می باشد.

آمار  طبق  افزود:  استان  مخابرات  مدیر 
سیم  هزار  وسیصد  میلیون  یک  موجود 
وجود  استان  سطح  در  اول  همراه  کارت  
دارد و با احتساب  بقیه اپراتورهای  فعال 
کارت  سیم  میلیون  دو  از  بیش  مجموعا 
می  استان  مردم  اختیار  در  همراه  تلفن  
 600 گلستان  مخابرات  افزود:  باشد.وی 
دارد  فعال  ثابت  تلفن  مشترک  هزار 
تلفنی  ارتباط  استان  روستاهای  وهمه 
ریزی  برنامه  طبق  داد:  ادامه  وی  دارند. 
ارتباطات  وزارات  توسط  شده  انجام  های 
وفناوری اطالعات تمام روستاهای  استان 

خواهند  قرار  اینترنت  پوشش  تحت 
در  که  ساختهایی  زیر  به  توجه  وبا  گرفت 
این  دارد  وجود  بندرگز  شهرستان  حوزه 
سوم  تا  اول  های  رتبه  جزء  شهرستان 

استان می باشد.
وی بحث وصول مطالبات مخابرات را یکی 
از معضالت این سازمان عنوان کرد وافزود 
: شرکت مخابرات در حال حاضر مطالبات 
خانگی  از  اعم  مشترکین  از  توجهی  قابل 
الزم  همکاری  است  وانتظار  دارد  واداری 
مشترکین  طرف  از  مطالبات  وصول  جهت 
سرمایه  امر  که  پذیرد  صورت  استان  عزیز 
ارتباطی  های  زیرساخت  وتوسعه  گذاری 
پذیرد.مدیر  صورت  بیشتر  قوت  با  استان 
چالش  از  یکی  گلستان  منطقه  مخابرات 
اینترنت  بحث  برای  مناسب  پوشش  های 
و موبایل را مشکالت ناشی از عدم استقرار 
وگفت:  دانست  امواج  ارسال  دکلهای 
در  امواج  بودن  زیانبار  به  مربوط  شایعات 
مشکل  حل  اصلی  موانع  از  جامعه  سطح 
امواج می باشد.گفتنی است  پوشش کامل 
بندرگز  شهرستان  اداری  شورای  جلسه 
فرماندار،  میرزائی  اصغر  علی  حضور  با 
مهندس غالمعلی شهمرادی مدیرمخابرات 
این  ادارات  رؤسای  وسایر  گلستان  منطقه 
بندرگز  فرمانداری  محل  در  شهرستان 

برگزار شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان مطرح کرد:

7۰ درصدمصرف اینترنت استان در پيام رسان ها

هنرمند اسالمشهری رتبه برتر را کسب کرد
دو اثر نقاشی از آثار هنرمند اسالمشهری 
سوگواره  در  تقدیر  شایسته  بالسینی  یاور 

بین المللی هنر عاشورایی شد.
و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  فوق  اثر  دو  اسالمشهر،  اسالمی  ارشاد 
موضوع عاشورا به سبک اکسپرسیونیسم و 
تکنیک اکرولیک به تصویر درآمده و نوعی 
ایجاد  را  اغراق در رنگها و شکلها و فرمها 
قرار  هم  کنار  در  انسانهای  است.  نموده 
گرفته که بیانگر فرهنگ جامعه هستند با 
طرح، خطوط، رنگ و فرم به  نمایش در 
های  نقاشی  هنرمند  این  نگاه  اند.از  آمده 
اکسپرسیونیسم با عقاید، دیدگاهها و سلیقه 
های متفاوت کشیده می شوند به نوعی که 
این  آدمهاست.  نگاه  تفاوت  دهنده  نشان 

که انسان های مختلف، دیدهای متفاوتی 
به مسائل و اتفاقات اطراف خود دارند. در 
می  را  اکسپرسیونیسم  های  نقاشی  واقع 
نقاش  زبان  به  اطراف  محیط  تفسیر  توان 
با تلفیق عقاید او دانست.گفتنی است: یاور 
آزاد  آموزشگاه  خود صاحب  که  بالیسینی 
هنرهای تجسمی نیز می باشد، سالهاست 
که بطور حرفه ای به هنر نقاشی می پردازد 
و تاکنون موفق به کسب رتبه ها و عناوین 
مختلف از جشنواره های هنری شده است.

یادآور می شود: مراسم اختتامیه و تقدیر از 
برگزیدگان یازدهیمن سوگواره بین المللی 
 96 آبان   22 دوشنیه  روز  عاشورایی  هنر 
راس ساعت 18 در محل تاالر سوره حوزه 

هنری برگزار شد.
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آگهی ماده سه قانون تعيين تکليف و وضعيت 
ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای شاهپور امینی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 108 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین 
چمن که از آقایان محمود محمدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه 95 – 58 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9660۳160070008۴۴ مورخ 
20 / 7 / 1۳96 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 86/50 
مترمربع بنام آقای شاهپور امینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان وراث مرحوم حسین بیگ وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  شاهپور امینی صادر 

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

تاریخ انتشار اول  ۴  /  9 / 1۳96  تاریخ انتشار دوم 19  /  9  /  1۳96

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 

پرونده کالسه ۳68 و رای شمار6670 مورخه 1۳96/7/1۳ به تقاضای علی دالوند 
فر فرزندصید حسن   نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 198 متر مربع 
مجزی شده از پالک ۳8 اصلی واقع در بخش دو خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی(پاپی میردریکوندی  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به 
فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15۴6۴7
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/9/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/9/19 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

  هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  اول  هیات   1۳96/8/7 مورخ  شماره1۳9660۳۳101000۴۳97  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم بتول شورگشتی فرزند محمد باقر 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از558 فرعی از16۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
فتح اله گلی محرزگردیده 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 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 1605
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳96/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳96/9/۴

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس- محمد سلیمانی 

تحدیدحدود
چون از ششدانگ پالک یک اصلی بخش پنج کرمانشاه شهرستان داالهو تحدید 
حدود به عمل نیامده است، لذا نسبت به پالک ذیل طبق ماده 1۴ قانون ثبت اسناد 
وامالک در زمانهای ذکر شده تحدید حدود بعمل خواهد آمد.لذا بدینوسیله از کلیه 
مجاورین و کسانی که نسبت به تحدید حدود اعتراض دارند برابر ماده 20 قانون ثبت 
اسناد وامالک تا ۳0 روز اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت 

نمایند در غیر این صورت حق آنها ساقط خواهد شد.
آقای غیدان رفیع زاده فرزند حاجیعلی به شماره شناسنامه 86 نسبت به سه پنجم 
دانگ مشاع عرصه و آقای فریدون رفیع زاده فرزند حاجی علی به شماره شناسنامه 
11 نسبت به سه پنجم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه و آقای سیاوش رفیع 
زاده فرزند یارمحمد به شماره شناسنامه 111 نسبت به دودانگ مشاع از سه دانگ 
مشاع عرصه و آقای روح اله رفیع زاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۳0 نسبت به 
سه پنجم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه و خانم نسرین رفیع زاده فرزند علی 
به شماره شناسنامه 2 نسبت به سه دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه وخانم 
شهناز زفیع زاده فرزند علی به شماره شناسنامه 10 نسبت به سه دهم دانگ مشاع 
عرصه و خانم مهناز رفیع زاده فرزند علی به شماره شناسنامه 21 نسبت به سه دهم 
دانگ مشاع عرصه  وخانم مهین رفیع زاده فرزند علی به شماره شناسنامه 61 نسبت 
به سه دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه و آقای شهریار الماسی نژاد فرزند 
نورمراد به شماره شناسنامه 655 عرصه ی نیم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از سه 
دانگ مشاع آقای مهرداد الماسی نژاد فرزند نور مراد به شماره شناسنامه 12 نسبت 
به نیم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه همگی از شش دانگ 
سه باب مغازه به مساحت ۳56،۴0 مترمربع پالک 2۴65 فرعی از 108 فرعی از یک 
اصلی بخش پنج کرمانشاه شهرستان داالهو به آدرس کرندغرب خیابان امیر کبیر 
جنب مدرسه انقالب اسالمی .ضمنا تحدید حدود در روز چهارشنبه مورخ 96،9،29 

بعمل خواهدآمد.تاریخ انتشار:96،9،۴
خلیل بساطی ریس اداره ثبت اسناد وامالک داالهو

آگهی ماده سه قانون تعيين تکليف و وضعيت 
ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  علی  فرزند  فیضی  گالویژ  خانم 
پالک 110 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین 
چهارباغ که از آقای اسماعیل خورشیدی نیا خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 96-1۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 1۳9660۳160070008۴8  مورخ  7/20/ 
96 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 121/75 متر مربع 
به نام خانم گالویژ فیضی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
سعید و طاهر امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم گالویژ فیضی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول  ۴  /  9 /  1۳96  تاریخ انتشار دوم  19 /  9 /  1۳96

آگهی ماده سه قانون تعيين تکليف و وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای فرهاد عزیزی فرزند محمدطاهر درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک109 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین 
اسداله بیگی که از آقایان محمدطاهر عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه  95-۳8  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی رای به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به 
مساحت 180/50 متر مربع به نام آقای فرهاد عزیزی صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقای عبداله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  به مورد  نسبت  تا چنانچه کسانیکه  آگهی می شود 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای فرهاد عزیزی صادر 

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

تاریخ انتشار اول  ۴  /  9 /   1۳96  تاریخ انتشار دوم  19 / 9 /  1۳96

آگهی ابالغ
در خصوص دعوای خانم مینا شهریور  مهتاب علی ستاره همگی کرمانی نژاد با 
وکالت خانم کتایون بخش عرب بطرفیت خوانده منوچهر مشهدی جعفر فاطمه 
نوین شعبه تجریش و حسن  اقتصاد  بانک  رویا مشهدی جعفر  و  رامین  فرهادی 
احمدی و مهین بانو سیف زاده پزشکان مهدی فرهومند به خواسته ابطال وقع عقد 
بیع و ابطال سند قطعی به شماره 10۴560 و ابطال سند رسمی ۴561-1 مورخ 
1۳85/۴/16 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران و ابطال اجرایی سند رهنی 
آن دفترخانه و اخذ پایان کار با احتساب کلیه خسارات دادرسی ریال نظر به اینکه به 
اینکه خوانده خانم مهین بانو سیف زاده و حسن احمدی و مهدی فرهومند مجهول 
المکان می باشد مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت 
تا  النتشار منتشر  از جراید کثیر  تا در یکی  شونده مقتضی است دستور فرمائید 
چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند و 
نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد در ضمن 
هزینه نشر آگهی متن پیوستی از حامل نامه دریافت شود.م الف: ۳82                         
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور – هادی صادقی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان اقای علیرضا قلندری فرزند یوسفعلی

خوانده:اسماعیل  نوجوان فرزند یوسفعلی ادرس مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه

پیرامون دادخواست آقا ی علیرضا قلندری به طرفیت خوانده فوق به خواسته مطالبه 
وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام آقای اسماعیل نوجوان 
به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه به مشارالیه در روزنامه های 
کثیراالنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز دوشنبه 
بهشهر  اختالف  اول شورای حل  مورخ 96/10/11 راس ساعت 10:۳0 در شعبه 
مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمنا 
درفرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد. همچنین 
خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید. م الف 96/20/6089
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

آگهی قانون تعيين تکليف
 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی عباس آباد نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین 
و تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳90/۲/۲0 امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده ۱ 
قانون مذکور 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 

می گردد:
 امالک متقاضیان واقع در قریه پسنده سفلی پالک ۵ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد
 آقای/ خانم  رویا منتظمی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۷9۲ 

مترمربع خریداری از ناهید اعظم ساعد خلعتبری 
آقای حسین چوبچی لنگرودی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 

۳۷۷/۵0 مترمربع خریداری از کلثوم بابا پسندی 
عرصه  دانگ  شش  به  نسبت  پسندی  نور  امید  آقای  
به مساحت  بر ساختمان  زمین  مشتمل  قطعه  اعیان  و 

۳04/80مترمربع خریداری از سمانه موسی پسند
 آقای امیر هوشنگ اردوئی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان در حال ساخت به 
مساحت ۷۲۷/۳0 مترمربع خریداری از محمدرضا قمر نژاد
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  اردوئی  هوشنگ  امیر  آقای 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال احداث به 
مساحت 4۲۱ مترمربع خریداری از وراث مرحوم حاجی 

محمد پسند  محمدی
آقای علی اکبر محمد رضا نسبت به شش دانگ عرصه و 
اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۶9۵ مترمربع 

خریداری از شهاب محمدرضا
امالک متقاضیان واقع در قریه پسنده علیا پالک ۶ اصلی 

بخش ۲ ثبت  عباس آباد
 آقای هادی گرشاسبی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
 ۳۵0.۵۷ مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه 
مترمربع خریداری از محمد مهدی پسند معصومی امالک 
متقاضیان واقع در قریه محمد حسین آباد پالک ۱4۵ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد: 
 آقای مهدی نظری نیا نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین  مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲40.۷0مترمربع 
خریداری از مینا شاکری و غیره قسمتی از پالک ۵۲ فرعی 
آقای محمد توکلی محمدی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۶۳.۱0 
مترمربع خریداری از حاج حسین رحمتیان قسمتی از پالک 

۱0۳ فرعی
امالک متقاضیان واقع در قریه اسبچین

 پالک ۱48 اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد؛ آقای میخائیل 
نور زاوان نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت۲9۷.۷۱ مترمربع خریداری 

از علیرضا آطاهریان
 آقای علیرضا سرداری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲9۵.40 

مترمربع خریداری از مهسا  صید فی
 آقای محمد محمدنیا  بوسجین نسبت به شش دانگ 
عرصه و اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت 

۵8۲.۲۵ مترمربع خریداری از رشید خلعتبری 
آقای میخائیل  نورزاوان  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه  زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت ۲8۵.4۷ متر 

مربع خریداری از علیرضا آطاهریان و غیره
امالک متقاضیان  واقع در قریه مشهدی سرا پالک ۱۵۵ 

اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای اکبر رضایی ملک رودی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۲8 
مترمربع خریداری از حسین اهلل سرایی امالک متقاضیان 
واقع در قریه گل کوه پالک ۱۵۶ اصلی بخش ۲ ثبت عباس 
آباد: خانم مریم جاری نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۶۶9.8۷ 
مترمربع خریداری از مسلم  جاری قسمتی از پالک ۲۷ 

فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کورکال پالک ۱۵۷ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس اباد:
خانم طاهره مالحسینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۱88۳.9۷ مترمربع 

خریداری از علی اوسط زندی و غیره 
آقای سید علی سی بن  محمدی نسبت به شش دانگ 
به  احداثی  بنای  بر  زمین مشتمل  قطعه  اعیان  و  عرصه 
سلطانیان   محسن  از  خریداری  مترمربع   ۲۱9 مساحت 

قسمتی از پالک ۱۵۲ فرعی
ششدانگ  به  نسبت  پورخدابخش  هادی  محمد  آقای   
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  

۲4۱.۶مترمربع خریداری از محمد زمان پورخدابخش 
آقای حجت اهلل مالحسینی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان  زمین مشتمل بر ساختمان قدیمی به مساحت ۲۳۲.۷ 
آقای حسین  کیومرث الهوتی  از  مترمربع خریداری 

مبینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین  مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 4۳۷.۲۶مترمربع خریداری از پروانه 

مالحسینی
امالک متقاضیان واقع در قریه پلنگ کال پالک ۱۵8 اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا 
به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه عباس آباد نسبت به 
ششدانگ عرصه قطعه زمین مشجر و محصور به مساحت  
۲08۵.۷۳مترمربع خریداری از به موجب وقف نامه محمد 

ضیاء الدین موالنا 
موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا به تولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه عباس آباد نسبت به ششدانگ عرصه قطعه 
زمین مشجر به مساحت ۱9۱۶.0۶ مترمربع خریداری به 

موجب وقف نامه محمد ضیاء الدین موالنا 
موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا به تولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه عباس آباد نسبت به ششدانگ عرصه قطعه 
مترمربع  مساحت۱9۱۲.۳۳  به  محصور  و  مشجر  زمین 

خریداری به موجب وقف نامه محمد ضیاء الدین موالنا
 موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه عباس آباد نسبت به ششدانگ عرصه قطعه 
زمین مشجر به مساحت ۲۱۶۷.۷۷مترمربع خریداری به 
موجب وقف نامه ی محمد ضیاءالدین  موالنا که مقدار 

۱۳.۶9متر مربع آن بستر نهر آب داخلی است.
 امالک متقاضیان واقع در قریه شل محله پالک ۱۶0 اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای محسن قمشیان نسبت به 
شش دانگ عرصه و اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت ۲80.۱۲ مترمربع خریداری از احمد فرج خیل 
قسمتی از پالک ۱۷ فرعی امالک متقاضیان واقع در قریه 
سرلنگا پالک ۱۷۱ اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای 
سینا مازندرانی نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  ۳۶۵.00مترمربع 

خریداری از حسام مازندرانی
امالک متقاضیان واقع در قریه الت لنگا  پالک ۱۷۲ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد: 
آقای بهزاد فریدونی زاده نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۱۳ مترمربع 
خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۱9۳ 

فرعی 
امالک متقاضیان واقع در قریه خوشامیان پالک ۳۱۱ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 خانم سلطنه پازوکی طرودی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۳4.۲4 

مترمربع خریداری از مریم خلقی اشکلک
 خانم ساره خاتون فتحی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان  
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 4۷9.۲4 مترمربع 

خریداری  حسین فتحی 
اقای محمد مهدی بائوج خوشامیان  نسبت به شش دانگ 
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 

۵۱۱.40 مترمربع خریداری از رضا بائوج خوشامیان
 اقای  محمد علی مینویی فر نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 400 

متر مربع خریداری از عباسعلی آزاد
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  گیر   شیر  صدیقه  خانم   
مساحت   به  ساختمان  بر  مشتمل   زمین  قطعه  اعیان  و 

۲۷۷.9۵مترمربع خریداری از بیت اهلل منصور لکورج
امالک متقاضیان واقع در مرتع  خوشامیان پالک ۳۱۲ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد :
خانم سیده زینب مظلومی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت۳۲0.90 
مترمربع خریداری از امین سروری قسمتی از پالک ۱۱۷8 

فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کالرآباد پالک ۳۱۳ اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای محمود شایان نسبت به 
ششدانگ عرصه و اعیان زمین مشتمل بر بنای احداثی به 
مساحت  ۲۶۲.00مترمربع خریداری از حامد زینال زاده 

قسمتی از پالک ۱40۶ فرعی
 آقای حسن مختاری نژاد نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان زمین  مشتمل بر  ساختمان به مساحت ۵00 متر مربع 

خریداری از عباس حسین کالری
 آقای رضا رضوانی گیل کالیی نسبت به ششدانگ عرصه 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 

۳۷۲.۲۳مترمربع خریداری از اصغر رضوانی گیل کالیی
و  عرصه  به ششدانگ  نسبت  قائینی  حیدر  سید  آقای   
اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۵0 مترمربع 

خریداری از سید رضوان قائینی 
به ششدانگ عرصه و  نسبت  قائینی  آقای سید رضوان 
اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۶0 مترمربع 
خریداری از سید جواد حسین کالری خانوم نوش آفرین 
ابراهیم کالری نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 
مترمربع  مساحت ۲09.۷  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین 

خریداری از خرم قاسمی
اقای سیامک میرزایی  نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر  انباری به مساحت 4۲۱.۳0متر مربع 

خریداری از شیدا درودی 

امالک متقاضیان واقع در قریه چارز پالک ۳۱۵ اصلی بخش 
۲ ثبت عباس اباد:

اقای ایوب محمد کالری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین  به مساحت ۲۶۵ متر مربع خریداری از سند 
مالکیت مشاعی که ۱۶4.۵0  متر  آن از پالک ۳80 فرعی 
از پالک ۳۱۵ اصلی  و مقدار 99.۳۶ متر مربع آن از پالک 

۲۱۱ فرعی می باشد
 امالک متقاضیان واقع در قریه یالبندان پالک ۳۳۱ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای احمد قدیری اوغانی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت 4۳۱.90 
مترمربع خریداری از ابوالقاسم اکبرزاده آقای ابراهیم نقی 
گنجی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان تضمین مشتمل 
بر انباری احداثی به مساحت۶۲۱.۱0 مترمربع خریداری از 

حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳۱۱ فرعی
 خانم صدیقه خلیلی اسبچین نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 99۳.۶0 
مترمربع خریداری از امین فیاضی قسمتی از پالک ۳۱۱ 
فرعی از ۷۱ فرعی امالک متقاضیان واقع در قریه وربن 

پالک ۳4۶ اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای مهدی دانیال کالری نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۵۶.۳0 
مترمربع خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 

4۱ فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تیالکنار پالک ۳۶8 اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: خانم فیروزه خداوردی نسبت 
به ششدانگ عرصه و اعیان قطعه  زمین مشتمل بر بنای 
سند  از  خریداری  مترمربع  مساحت۳00.00  به  احداثی 

مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۱۷۵ فرعی
 خانم فیروزه خداوردی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین مشتمل  بر بنای احداثی به مساحت ۳00.00مترمربع 
خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۱۷۵ 

فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نارنج بند  بن پالک ۳۶9 اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد : خانم سمانه عظیمی گلوگاهی 
نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت۶۱۱.۶۷ مترمربع خریداری از مریم یحی 

محمودی قسمتی از پالک ۲9 فرعی
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  یزدانی  محدثه  خانم    
بنای احداثی به مساحت   اعیان قطعه  زمین مشتمل بر 
89۶.۳۵مترمربع خریداری از مریم یحی  محمودی قسمتی 

از پالک ۲9 فرعی
 خانم فریبا میرزابابایی دلسمی  نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان  قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۵98.00 مترمربع خریداری از مریم یحی محمودی قسمتی 

از پالک ۲9 فرعی 
خانم محدثه یزدانی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین مشتمل   بر بنای احداثی به مساحت  ۵98.00مترمربع 
خریداری از مریم یحی  محمودی قسمتی از پالک ۲9 

فرعی 
خانم سمانه عظیمی گلوگاهی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت8۵9.۷8 
مترمربع خریداری از مریم یحی  محمودی قسمتی از پالک 

۲9 فرعی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی عباس آباد نظر 
به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین و تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳90/۲/۲0 امالک 
متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده ۱ قانون مذکور 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 می گردد:
 امالک متقاضیان واقع در قریه پسنده سفلی پالک ۵ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد
 آقای/ خانم  رویا منتظمی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۷9۲ 

مترمربع خریداری از ناهید اعظم ساعد خلعتبری 
آقای حسین چوبچی لنگرودی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 

۳۷۷/۵0 مترمربع خریداری از کلثوم بابا پسندی 
آقای  امید نور پسندی نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
به مساحت ۳04/80  بر ساختمان  مشتمل  زمین   قطعه 

مترمربع خریداری از سمانه موسی پسند
 آقای امیر هوشنگ اردوئی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان در حال ساخت به 
مساحت ۷۲۷/۳0 مترمربع خریداری از محمدرضا قمر نژاد
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  اردوئی  هوشنگ  امیر  آقای 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال احداث به 
مساحت 4۲۱ مترمربع خریداری از وراث مرحوم حاجی 

محمد پسند  محمدی
آقای علی اکبر محمد رضا نسبت به شش دانگ عرصه و 
اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۶9۵ مترمربع 

خریداری از شهاب محمدرضا

امالک متقاضیان واقع در قریه پسنده علیا پالک ۶ اصلی 
بخش ۲ ثبت  عباس آباد

 آقای هادی گرشاسبی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
 ۳۵0.۵۷ مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه 
مترمربع خریداری از محمد مهدی پسند معصومی امالک 
متقاضیان واقع در قریه محمد حسین آباد پالک ۱4۵ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد: 
 آقای مهدی نظری نیا نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین  مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲40.۷0مترمربع 
خریداری از مینا شاکری و غیره قسمتی از پالک ۵۲ فرعی 
آقای محمد توکلی محمدی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۶۳.۱0 
مترمربع خریداری از حاج حسین رحمتیان قسمتی از پالک 

۱0۳ فرعی
امالک متقاضیان واقع در قریه اسبچین

 پالک ۱48 اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد؛ آقای میخائیل 
نور زاوان نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت۲9۷.۷۱ مترمربع خریداری 

از علیرضا آطاهریان
 آقای علیرضا سرداری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲9۵.40 

مترمربع خریداری از مهسا  صید فی
 آقای محمد محمدنیا  بوسجین نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵8۲.۲۵ 

مترمربع خریداری از رشید خلعتبری 
آقای میخائیل  نورزاوان  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه  زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت ۲8۵.4۷ متر 

مربع خریداری از علیرضا آطاهریان و غیره
امالک متقاضیان  واقع در قریه مشهدی سرا پالک ۱۵۵ 

اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای اکبر رضایی ملک رودی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۲8 
مترمربع خریداری از حسین اهلل سرایی امالک متقاضیان 
واقع در قریه گل کوه پالک ۱۵۶ اصلی بخش ۲ ثبت عباس 
آباد: خانم مریم جاری نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۶۶9.8۷ 
مترمربع خریداری از مسلم  جاری قسمتی از پالک ۲۷ 

فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کورکال پالک ۱۵۷ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس اباد:
خانم طاهره مالحسینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۱88۳.9۷ مترمربع 

خریداری از علی اوسط زندی و غیره 
آقای سید علی سی بن  محمدی نسبت به شش دانگ 
به  احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و  عرصه 
سلطانیان   محسن  از  خریداری  مترمربع   ۲۱9 مساحت 

قسمتی از پالک ۱۵۲ فرعی
ششدانگ  به  نسبت  پورخدابخش  هادی  محمد  آقای   
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  

۲4۱.۶مترمربع خریداری از محمد زمان پورخدابخش 
آقای حجت اهلل مالحسینی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان  زمین مشتمل بر ساختمان قدیمی به مساحت 
۲۳۲.۷ مترمربع خریداری از کیومرث الهوتی آقای حسین 
مبینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین  مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 4۳۷.۲۶مترمربع خریداری از پروانه 

مالحسینی
امالک متقاضیان واقع در قریه پلنگ کال پالک ۱۵8 اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا 
به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه عباس آباد نسبت به 
ششدانگ عرصه قطعه زمین مشجر و محصور به مساحت  
۲08۵.۷۳مترمربع خریداری از به موجب وقف نامه محمد 

ضیاء الدین موالنا 
موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا به تولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه عباس آباد نسبت به ششدانگ عرصه قطعه 
زمین مشجر به مساحت ۱9۱۶.0۶ مترمربع خریداری به 

موجب وقف نامه محمد ضیاء الدین موالنا 
موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا به تولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه عباس آباد نسبت به ششدانگ عرصه قطعه 
مترمربع  مساحت۱9۱۲.۳۳  به  محصور  و  مشجر  زمین 

خریداری به موجب وقف نامه محمد ضیاء الدین موالنا
 موقوفه محمد ضیاء الدین موالنا به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه عباس آباد نسبت به ششدانگ عرصه قطعه 
زمین مشجر به مساحت ۲۱۶۷.۷۷مترمربع خریداری به 
موجب وقف نامه ی محمد ضیاءالدین  موالنا که مقدار 

۱۳.۶9متر مربع آن بستر نهر آب داخلی است.
 امالک متقاضیان واقع در قریه شل محله پالک ۱۶0 اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای محسن قمشیان نسبت به 
شش دانگ عرصه و اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت ۲80.۱۲ مترمربع خریداری از احمد فرج خیل 
قسمتی از پالک ۱۷ فرعی امالک متقاضیان واقع در قریه 
سرلنگا پالک ۱۷۱ اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای 
سینا مازندرانی نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  ۳۶۵.00مترمربع 

خریداری از حسام مازندرانی
امالک متقاضیان واقع در قریه الت لنگا  پالک ۱۷۲ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد: 
آقای بهزاد فریدونی زاده نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۱۳ مترمربع 
خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۱9۳ 

فرعی 
امالک متقاضیان واقع در قریه خوشامیان پالک ۳۱۱ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 خانم سلطنه پازوکی طرودی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۳4.۲4 

مترمربع خریداری از مریم خلقی اشکلک
 خانم ساره خاتون فتحی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان  
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 4۷9.۲4 مترمربع 

خریداری  حسین فتحی 
اقای محمد مهدی بائوج خوشامیان  نسبت به شش دانگ 
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 

۵۱۱.40 مترمربع خریداری از رضا بائوج خوشامیان
 اقای  محمد علی مینویی فر نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 400 

متر مربع خریداری از عباسعلی آزاد
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  گیر   شیر  صدیقه  خانم   
مساحت   به  ساختمان  بر  مشتمل   زمین  قطعه  اعیان  و 

۲۷۷.9۵مترمربع خریداری از بیت اهلل منصور لکورج
امالک متقاضیان واقع در مرتع  خوشامیان پالک ۳۱۲ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد :
خانم سیده زینب مظلومی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت۳۲0.90 
مترمربع خریداری از امین سروری قسمتی از پالک ۱۱۷8 

فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کالرآباد پالک ۳۱۳ اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای محمود شایان نسبت به 
ششدانگ عرصه و اعیان زمین مشتمل بر بنای احداثی به 
مساحت  ۲۶۲.00مترمربع خریداری از حامد زینال زاده 

قسمتی از پالک ۱40۶ فرعی
 آقای حسن مختاری نژاد نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان زمین  مشتمل بر  ساختمان به مساحت ۵00 متر مربع 

خریداری از عباس حسین کالری
 آقای رضا رضوانی گیل کالیی نسبت به ششدانگ عرصه 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان  و 

۳۷۲.۲۳مترمربع خریداری از اصغر رضوانی گیل کالیی
و  عرصه  به ششدانگ  نسبت  قائینی  حیدر  سید  آقای   
اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۵0 مترمربع 

خریداری از سید رضوان قائینی 
به ششدانگ عرصه و  نسبت  قائینی  آقای سید رضوان 
اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۶0 مترمربع 
خریداری از سید جواد حسین کالری خانوم نوش آفرین 
ابراهیم کالری نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 
مترمربع  مساحت ۲09.۷  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین 

خریداری از خرم قاسمی
اقای سیامک میرزایی  نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر  انباری به مساحت 4۲۱.۳0متر مربع 

خریداری از شیدا درودی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چارز پالک ۳۱۵ اصلی بخش 

۲ ثبت عباس اباد:
اقای ایوب محمد کالری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین  به مساحت ۲۶۵ متر مربع خریداری از سند 
مالکیت مشاعی که ۱۶4.۵0  متر  آن از پالک ۳80 فرعی 
از پالک ۳۱۵ اصلی  و مقدار 99.۳۶ متر مربع آن از پالک 

۲۱۱ فرعی می باشد
 امالک متقاضیان واقع در قریه یالبندان پالک ۳۳۱ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای احمد قدیری اوغانی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت 4۳۱.90 
مترمربع خریداری از ابوالقاسم اکبرزاده آقای ابراهیم نقی 
گنجی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان تضمین مشتمل 
بر انباری احداثی به مساحت۶۲۱.۱0 مترمربع خریداری از 

حیرت سطوتی باغبانان قسمتی از پالک ۳۱۱ فرعی
 خانم صدیقه خلیلی اسبچین نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 99۳.۶0 
مترمربع خریداری از امین فیاضی قسمتی از پالک ۳۱۱ 
فرعی از ۷۱ فرعی امالک متقاضیان واقع در قریه وربن 

پالک ۳4۶ اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای مهدی دانیال کالری نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۵۶.۳0 
مترمربع خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک 

4۱ فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تیالکنار پالک ۳۶8 اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: خانم فیروزه خداوردی نسبت 
به ششدانگ عرصه و اعیان قطعه  زمین مشتمل بر بنای 
سند  از  خریداری  مترمربع  مساحت۳00.00  به  احداثی 

مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۱۷۵ فرعی
عرصه  ششدانگ  به  نسبت  خداوردی  فیروزه  خانم   

به مساحت  احداثی  بنای  بر  اعیان زمین مشتمل   و 
۳00.00مترمربع خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی 

از پالک ۱۷۵ فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نارنج بند  بن پالک ۳۶9 

اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد :
خانم سمانه عظیمی گلوگاهی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت۶۱۱.۶۷ 
مترمربع خریداری از مریم یحی محمودی قسمتی از پالک 

۲9 فرعی
و  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  یزدانی  محدثه  خانم    
اعیان قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  
89۶.۳۵مترمربع خریداری از مریم یحی  محمودی قسمتی 

از پالک ۲9 فرعی
 خانم فریبا میرزابابایی دلسمی  نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان  قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۵98.00 مترمربع خریداری از مریم یحی محمودی قسمتی 

از پالک ۲9 فرعی 
خانم محدثه یزدانی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین مشتمل   بر بنای احداثی به مساحت  ۵98.00مترمربع 
خریداری از مریم یحی  محمودی قسمتی از پالک ۲9 

فرعی 
ششدانگ  به  نسبت  گلوگاهی  عظیمی  سمانه  خانم 
احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین  قطعه   اعیان  و  عرصه 
یحی   مریم  از  خریداری  مترمربع  مساحت8۵9.۷8  به 

محمودی قسمتی از پالک ۲9 فرعی
خانم فریبا میرزابابایی دلسمی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت۵۶۶.۷8 
مترمربع خریداری از مریم  یحی محمودی قسمتی از پالک 

۲9 فرعی 
خانم فریبا میرزابابایی دلسمی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت9۲۶.4۲ 
مترمربع خریداری از مریم  یحی محمودی قسمتی از پالک 

۲9 فرعی
 خانم سمانه عظیمی گلوگاهی نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۵۱8.۱0 مترمربع خریداری از مریم یحی محمودی قسمتی 

از پالک ۲9 فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تیلور سر پالک ۳۷۲ اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای امیر حسین پور نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل 
بر بنای احداثی به مساحت ۲۱۵ متر مربع خریداری از 

قدرت تیلوری
از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  پور  حسین  میرزا  آقای   
ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 

به مساحت ۲۱۵ متر مربع خریداری از قدرت تیلوری
به ششدانگ  بازنشین نسبت   آقای حمید شعبانی زاده 
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 

۳00.۲۳ مترمربع خریداری از رحمان شعبانی زاده 
آقای محمد جعفر زائی  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱94.۲۳ مترمربع 

خریداری از اشرف کوزه گر قسمتی از پالک ۲ فرعی
ششدانگ  به  نسبت  چلیکدانی   آمده  معصومه  خانم   
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۲۳۶.94 مترمربع خریداری از علی عزت پور دولت آبادی 
آباد پالک ۳۷۶  قریه جمشید  واقع در  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد :
آقای امین امیدی سیارستاقی نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۲0.۷۳ 

مترمربع خریداری از مجتبی اسماعیل زاده میان لنگه 
امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکوتی پالک ۳۷8 اصلی 
به  آباد: خانم زهرا شفیعی نسبت  ثبت عباس  بخش ۲ 
ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
از مجید یوسفی  به مساحت 488.8 مترمربع خریداری 

کندسری
 لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
مربوطه، این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به ارای 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  نماینده. 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 اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . م الف 9۶/9۲۱۱۱
حمیدرضا قنبری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد

تاریخ انتشار اول: 9۶/9/4  تاریخ انتشار دوم : 9۶/9/۱8
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وزیر آموزش و پرورش درباره ارفاق در بازنشستگی 
فرهنگیان گفت: ما امکان استفاده از ارفاق برای 
قانون بازنشســتگی را نداریم و در شرایط فعلی، 
نه دولت و نه نمایندگان با ارفاق پنج ســاله در 

بازنشستگی فرهنگیان موافقت نمی کنند.
ســیدمحمد بطحایی درمراسم آیین افتتاحیه 
کنگره سراسری حزب مجمع فرهنگیان ایران 
اسالمی گفت: قریب 50 دانش آموز جان خود را 
در زلزله غرب کشور از دست دادند که این باعث 
تالم و تاسف است.وی افزود: یکی از مهم ترین 
ویژگی های وزارت آمــوزش و پرورش دامنه و 
وسعت مخاطبان و یا ذی نفعان است که گستره 
بسیار وســیعی دارد. وقتی واژه ذی نفعان را به 
کار می بریم با معنی ســنتی خود تفاوت دارد. 
امروز حدود 20 میلیون نفر به طور مستقیم و 
غیرمستقیم با آموزش و پروش سروکار دارند و 
این گستردگی شرایط خاصی را رقم می زند که 
یکی از مهم ترین الزمه های آن ارتباط و تعامل 
است. آموزش و پرورش باید با مخاطبان خودش 

تعامل سازنده داشته باشــد.وی با بیان اینکه 
تشکل ها مهم ترین و قوی ترین ظرفیتی هستند 
که می توانند بین نظام مدیریت و برنامه ریزی 
رابطه برقرار کنند، گفت: تشکل ها باید نقدها را 
به صورت نظام مند وارد سیستم کنند. من در 

جلسه ای که مدتی پیش با تشکل ها داشتیم، 
گفتــم وزارت آموزش و پــرورش محتاج این 
نقدهاست و بدون نقدها نظام آموزش و پرورش 
بــه خطا می رود و اگر دســت نیاز به ســمت 
تشــکل ها دراز می کند از سر نیاز نیست، بلکه 

برای گام برداشتن درست است.بطحایی افزود: 
شرایط الزم برای بقای نظام آموزش و پرورش 
یک نظام تعاملی و درســت است که تاکنون 
وجود نداشته است و باید کمک کنیم این نظام 
هدف دار و هدفمند را شــکل دهیم. در همان 
جلسه از دوستان این درخواست را داشتم که 
حضور تشریفاتی نداشته باشند و باید یک ساز و 
کار منظم مستمر را طراحی کنیم.وزیر آموزش 
و پرورش تاکید کرد: نکته دیگر تقویت تعامل و 
ارتباط مستقیم با همه ذی نفعان است که در این 
رابطه تهیه و تولید یک شبکه ملی ارتباطات در 
جهت تعامل مدنظر ماست. ما قصد داریم یک 
شبکه تلویزیونی ملی که برنامه هایش در حال 
ساخت اســت و محدودیت های سایر شبکه ها 
را ندارد و بــا اولیای دانش آموزان به راحتی در 
ارتباط با مســائل اجتماعی سخن می گوید را 
راه اندازی کنیم. امیدواریم در روزهای آینده این 
شبکه راه اندازی شود. برنامه های ما در این شبکه 

کسل کننده نیست.

افزایش همسر آزاري در کشور

علی هادی زادگان  در نشست تخصصی جهان 
به سوی امنیت و عدالت برای زنان اظهار داشت: 
در پژوهشی که در پزشکی قانونی از افرادی که 
به دلیل همسر آزاری مراجعه کرده بودند صورت 
گرفت، مشاهده شد میزان شیوع اختالل روانی 
در همسرآزاری بسیار است. وی افزود: در بررسی 
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که در 28 استان 
کشور انجام شد، مشخص گردید، حدود 66 درصد 
بودند  کرده  مراجعه  نزاع  علت  به  خانواده هایی 
بار در زندگی مشترک خشونت را  حداقل یک 

تجربه کرده اند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد بیان کرد: 
بررسی ها نشان می دهد که 52 درصد خشونت 
روانی و کالمی، ۳7,8 درصد خشونت فیزیکی و 
10,2 درصد خشونت جنسی بوده است، همچنین 
علت مراجعه 22 درصد از بانوان به پزشکی قانونی، 

همسرآزاری بود.
هادی زادگان با اشاره به اینکه همسرآزاری در زنان 
و مردان جوان بیشتر دیده می شود، گفت: بیشتر 
زنان آسیب دیده در سنین 20 تا ۳5 سال و بیشتر 
مردان نیز کمتر از ۴0 سال سن داشته اند، همچنین 
شاغل بودن زن و افزایش درآمد خانواده در میزان 
کاهش خشونت موثر بوده و میزان خشونت در بین 
خانواده هایی با میزان تحصیالت پایین، بیشتر است.

وی اضافه کرد: بیشتر زنانی که به دلیل همسرآزاری 
به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، دارای تحصیالت 
ابتدایی هستند و زنان با تحصیالت عالی، کمترین 
فراوانی را دارند، بر اساس نتایج حاصله یکی از علل 
خشونت اعتیاد است و نیمی از مردانی که به همسر 
آزاری اقدام کرده اند، اعتیاد به مواد مخدر داشته اند، 
همچنین درآمد پایین خانواده در میزان خشونت 
قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس  است.  تاثیرگذار 
مشهد گفت: در سال 9۴ حدود 56۴ هزار و 22۳ 
نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور 
مراجعه کرده اند که از بین آنها، 17۳ هزار 922 
نفر یعنی بیش از ۳0 درصد مراجعه کنندگان خانم 

بوده اند و 69 درصد مراجعات توسط آقایان است.
اینکه 5۴7 هزار و 28  به  اشاره  با  هادی زادگان 
نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 
کرده بودند که 68 درصد مردان و ۳1,1 درصد 
خانم ها هستند، متذکر شد: این آماری است که 
مراکز انتظامی و قضایی به مراکز پزشکی قانونی 
تحویل داده اند، با توجه به عدم اطالعات خانم ها 
که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند، کامال 

صحیح نیست.

خبــــر

"شیوخ بي بصیرت"
*سعید شفیعیان

کوفه و بصره گوشــواره هاي خالفت اسالمي در دهه شصت هجري بود براي 
همین حســین بن علي)ع( مسلم بن عقیل را بعنوان سفیر خود براي بررسي 
اوضاع به کوفه و "سلیمان بن ابي رضیع" را به بصره فرستاد این در حالي بود 
که کوفیان به رهبري شــیوخي چون "سلیمان بن صرد خزایي " و "شبس 
بن ربیع " و بقیه شــیوخ کوفي هزاران دعوتنامه الک و مهر شده براي پسر 
علي بن ابیطالب فرستادند وعاقبت با بي مرامي و نامردي تمام میهمان را در 
چمبره  16 هزار شمشیر اخته تنها گذاشتند و تنها شش نفر توانستند از کوفه 
خود را به نینوا برسانند.  ولي ماجراي بصره تفاوت داشت فرستاده حسین قبل 
از رســیدن به بصره  در اثر خســتگي مفرط و بیخوابي و تشنگي و گرسنگي 
نزدیک نخلســتاني بیهوش شد که متعلق به "ماریه بنت عبدالقیس" بانوي 
مسیحي بود "ادهم" غالم بانو سلیمان را به نخلستان اورد و منتظر بانو شد 
ازطرفي "ابن زیــاد" حاکم کوفه و بصره  ۴000 دینار شــامي براي یابنده 
ســلیمان جایزه تعین کرده بود و این طمع هر ادمي را قلقلک میداد ماریه به 
محض اطالع از مخفي شدن سلیمان در نخلستانش در حالیکه بارها تقاضاي 
ابن زیاد را براي همســري رد کرده بود و میتوانست با تحویل سلیمان حاکم 
ســایه بالمنازع بصره شــود و کرور کرور بر ثروت زیاد خود بیفزاید با اقدامي 
شــجاعانه با مشقات بســیار همه بزرگان بصره را به بهانه شب شعر به  خانه 
بزرگ خود دعوت کرد و سلیمان پیام موالیش را به شیوخ بصره اعالم کرد ولي 
متاسفانه بعد از این رویداد " منذر بن مالک" پدر زن ابن زیاد به خاطر صدمه 
ندیدن "دختر دردانه و ژن برترش"سلیمان را فروخت و فرستاده حسین به 
دست ابن زیاد که بدعت در کشتن از عادات و امراض او بود مصلوب شد. بعد 
از ایــن ماجرا" ماریه" در حالیکه خــودش نیز تحت تعقیب بود با غالمان و 
تعدادي از پیروان واقعي امام به دروازه شــهر حمله کرد و در حالیکه خودش 
در این درگیري شهید شد موفق شد راه را براي فرار 16نفر از عاشقان طریق 
علوي باز کند و انها خود را به کربال برســانند ایا بصیرت و شجاعت و صالبت 
این بانوي بزرگ باالتر از گله گله شــیوخ شکمباره  کوفي که فقط از دین لق 
لقه زبان و دستوردادن را بلدند بیشتر نبود. نمیدانم !!  راستي ایا عزل کنندگان 
"سپنتا نیکنام" اندکي به عملکرد گذشته او و حتي واکنش عاقالنه و توام با 

بصیرت او در این چند ماه فکر کرده اند. نمیدانم .

گاهی معلمان به خاطر مطالبات صنفی  برچسب 
ضد امنیتی می خورند

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی ریشه بسیاری از ناهنجاری ها 
در جامعه را مربوط به نحوه تربیت نسل جوان کشور دانست و با تاکید بر 
نقش بی بدیل معلمان در این زمینه، گفت که گاهی معلمان به خاطر پیگیری 
مطالبات صنفی شان برچسب ضد امنیتی و ضد انقالبی می خورند.محمدرضا 
عارف در کنگره فوق العاده  انجمن اسالمی معلمان با تبریک هفته  »بسیج« به 
عنوان میراث امام راحل ابراز امیدواری کرد که این نهاد مردمی در جایگاه واقعی 
فراجناحی خود در خدمت آرمان ها و ارزش های انقالب به مردم خدمت کند.

وی انجمن اسالمی معلمان را از قدیمی ترین و تاثیرگذارترین تشکل های اصالح 
طلب عنوان و خاطرنشان کرد: این تشکل در جریان اصالحات همواره پیشتاز 
بوده است و در انسجام بخشی و ایجاد وحدت در جریان اصالحات و همچنین 

تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان ایفای نقش کرده است.

یادداشت

عدم ارفاق پنج سال بازنشستگي به فرهنگیان

متن آگهی 
خواهان آقای علی عادلی چگنی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن قیاسوند 
به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986656۴00۳51 شعبه 1۴ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳96/10/10 ساعت 09:00 صبح تعیین  خرم 
شده است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه 
مبلغ بیست و سه میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه بابت وام دریافتی بانک کشاورزی را نموده است 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 می شود 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه 1۴ شورای حل 
اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه 1۴ شورای حل اختالف حاضر 

گردد در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –معصومه حسینی . 

آگهی وقت دادرسی 
خواهان مهرداد رهام فرزند صادق  دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی صارمی 
فرزند نورمراد به خواسته بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ومطالبه وجه چک 
بانضمام کلیه هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
تامین  –روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان   – آباد  خرم  در  واقع  آباد 
وقت  که  گردیده  ثبت   9609986610100۴96 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
رسیدگی آن تاریخ 1۳96/10/16 شنبه و ساعت 08:۳0 صبح تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آئین 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 متهم 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.

منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند

آگهی ابالغ
در خصوص دعوای خانم مینا شهریور  مهتاب علی ستاره همگی کرمانی نژاد با 
وکالت خانم کتایون بخش عرب بطرفیت خوانده منوچهر مشهدی جعفر فاطمه 
نوین شعبه تجریش و حسن  اقتصاد  بانک  رویا مشهدی جعفر  و  رامین  فرهادی 
احمدی و مهین بانو سیف زاده پزشکان مهدی فرهومند به خواسته ابطال وقع عقد 
بیع و ابطال سند قطعی به شماره 10۴560 و ابطال سند رسمی 10۴561 مورخ 
1۳85/۴/16 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران و ابطال اجرایی سند رهنی 
آن دفترخانه و اخذ پایان کار با احتساب کلیه خسارات دادرسی ریال نظر به اینکه به 
اینکه خوانده خانم مهین بانو سیف زاده و حسن احمدی و مهدی فرهومند مجهول 
المکان می باشد مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت 
تا  النتشار منتشر  از جراید کثیر  تا در یکی  شونده مقتضی است دستور فرمائید 
چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند و 
نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد در ضمن 
هزینه نشر آگهی متن پیوستی از حامل نامه دریافت شود.م الف: ۳80                         

 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور – هادی صادقی

آگهی ابالغ مفاد اجرائيه

محدود  علیه  محکوم   96/6/1 تاریخ  ۴61در  شماره  دادنامه  موجب  به 
عنوان  به  ریال   90/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  غفوری 
اصل خواسته و مبلغ 1/۳05/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی واوراق 
تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم 
له ونیز پرداخت مبلغ 5درصد از میزان محکومیت از بابت نیم عشر دولتی  
در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب در ماتین 119و 118 
قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد وده روز پس از آن بموقع اجرا 
گذاشته میشود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ 
با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود 
را اعالم نماید.وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/5/۴ لغایت یوم الوصول و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه .
م-الف 1278خ رئیس حوزه 4 شورای حل اختالف ورامین 

آگهی مفقودی
مدل  قرمز  رنگ  به  سادات  سبزموتورسیکلت125CCسیستم  برگ  و  کارت 
تنه  موتور08121۴62وشماره  ۳96۴5/56۳وشماره  انتظامی  1۳88،شماره 
NG۴  *** 125  S  881۳208 به نام محمد باوی ،شماره شناسنامه11011و 
ازاهواز،کدپستی  صادره  پدرعبدالحسن  1752927079،نام  ملی  شماره 

6198158۴71مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.
اهواز  

آگهی ابالغ مفاد اجرائيه
به موجب دادنامه شماره 1209در تاریخ 95/8/15 محکوم علیه محسن نظری 
محکوم است به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
1/0۴0/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی واوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله 
میزان5درصد  مبلغ  پرداخت  ونیز  له  تعرفه مصوب در حق محکوم  وکیل وقف 
محکوم به از بابت نیم عشر دولتی  در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به 
ترتیب مقرر در ماتین 119و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد وده روز 
پس از آن بموقع اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات 
اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت 

خود را اعالم نماید.خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید سفته ها.
م-الف 1287خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی مفقودی 
گواهینامه موقت پایان تحصیالت آقای روح اله ترابی فرزند میر آقا دارنده شماره 
شناسنامه ۴060182۳۴6 صادره از خرم آباد متولد 1۳69 در رشته نقشه برداری 
مقطع کاردانی پیوسته در نظام آموزشی تمام وقت در تاریخ 1۳88/11/۳0 با مدل 
15/09 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
لرستان – خرم آباد 

آگهی فقدان سند مالکيت

 آقای علی نوری با ارائه استشهاد محلی مصدق به درخواست مورخ  ۶/۱/9۶ تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی به مقدار ششدانگ تحت پالک ۵۷۶ فرعی از ۱8 فرعی  
از ۳۶9 اصلی واقع در مرتع نارنج بندبن بخش دو حوزه ثبتی شهرستان عباس آباد به 
شماره چاپ المثنی۱۷۷ 444 در صفحه ۱۶0 جلد ۳9 ذیل شماره 8۱۶0 ثبت گردیده 

و در اثر اسباب کشی مفقود شده را نموده است.
 در اجرای ماده ۱۲0 اصالحیه آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی  تا 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه سند مالکیت یا سند معامله به 

اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند .
چنانچه پس  از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این  اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م الف 9۶/9۲۱۱۲   تاریخ انتشار : 9۶/9/4
 حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد

آگهی فقدان سند مالکيت 

خانم سیده فرشته پور محمد  با ارائه دو برگ شهادت شهود که در دفتر خانه اسناد 
رسمی ۱۵ بابل تصدیق امضاءشده است اعالم نموده که سند مالکیت  ششدانگ 
پالک 48۶۵/۱۲۷۲/۱۲99- اصلی واقع در بخش دو غرب بابل که سند مالکیت آن 
ذیل ثبت ۷۷0۱4صفحه ۲94دفتر جلد ۷4۱بنام خانم سیده فرشته پور محمد صادرو 
تسلیم گردید بر اثر جابجایی مفقود گردیده بدین سبب صدور المثنی سند مالکیت را 
از این اداره خواستار شده اند لذا در اجرای ماده ۱۲0- آئینامه اصالحی قانون ثبت و 
تبصره ذیل آن  مراتب یک نوبت بتاریخ ذیل آگهی میشود تا چنانچه هر شخصی اعم 
از حقیقی یا حقوقی  مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود م. الف ۷۵۲84/۱00/9۶   تاریخ انتشار 9۶/9/4 
خسروی – رییس ثبت اسناد و امالک بابل 

آگهی فقدان سند مالکيت 
خانم نگار ثابتیان با ارائه استشهادمحلی مصدق طی درخواست مورخ 9۶/8/۱۶ 
پالک  تحت  آپارتمان  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  المثنی  سند  صدور  تقاضای 
۳۶۲۳/۱8/۲8۶/۲۷۷۷- اصلی واقع در بخش دو غرب حوزه ثبتی شهرستان بابل که 
در صفحه ۳۵۶ جلد ۵4۳ ذیل شماره 4۷۳۳۱ ثبت گردیده در اثر جابجایی مفقود 
شده را نموده است در اجرای ماده ۱۲0 اصالحی آئین قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
به نام مالک خواهد نمود رهن : تمامت مورد ثبت متن برابر سند رهنی شماره 
۱4۷۷0۷و ۱4۷۷00-9۳/۱۲/۱4 دفتر خانه ۶۳ بابل در رهن بانک ملت شعبه سبزه 

میدان بابل قرار گرفت م. الف 9۶/۱00/۳۳۱    تاریخ انتشار 9۶/9/4 
خسروی – رییس ثبت اسناد و امالک بابل 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول موضوع  برابر راي شماره ۱۳9۶۶0۳۳۱00900۱9۳۳   مورخ 9۶/8/4  هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت  ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا غالمی پورگرده کوهی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 8۱94 صادره 
از کرج در شش دانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲0/۵۳ مترمربع  
پالک ۵۶۷ فرعي از ۱۵۷ اصلي واقع در صحرای ویان خریداری از مالک رسمی آقای 
رمضان محسنی گرده کوهی برابر سند عادی که مالکیت نامبرده ذیل صفحه ۱49 دفتر 
۲8 ثبت و صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 9۶/8۳04/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:9۶/9/4 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/9/۱9

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ 

در خصوص دعوای خانم مینا مهتاب علی ستاره و ضاالدین همگی کرمانی نژاد 
با وکالت خانم کتایون بخش عرب بطرفیت خوانده منوچهر مشهدی جعفر فاطمه 
فرهادی رامین ورویا مشهدی جعفر بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش و حسن احمدی 
و مهین بانو سیف زاده پزشکان به خواسته ابطال وقع عقد بیع و ابطال سند قطعی به 
شماره ۱04۵۶0 و ابطال سند رسمی ۱04۵۶۱ مورخ 8۵/4/۱۶تنظیمی در دفتر اسناد 
رسمی ۳۳ تهران و ابطال اجرایی سند رهنی آن دفتر خانه و اخذ پایان کار با احتساب 
کلیه خسارت دادرسی ریال نظر به اینکه خوانده خانم مهین بانو سیف زاده و حسن 
احمدی مجهول المکان می باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظر یه 
کارشناسی دعوت شوند مقتضی است دستور فرمائید تا در یکی از جراید کثیر االنتشار 
منتشرتا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم 
نمایند و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد در 

ضمن هزینه نشر آگهی متن پیوستی از حامل نامه دریافت شود م. الف ۳8۱
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی آگهی ابالغ 

در خصوص دعوای خانم مینا شهریور مهتاب علی ستاره همگی کرمانی نژاد با وکالت 
خانم کتایون بخش عرب بطرفیت خوانده منوچهر مشهدی جعفر فاطمه فرهادی 
رامین ورویا مشهدی جعفر بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش و حسن احمدی و مهین 
بانو سیف زاده پزشکان مهدی فرهومند به خواسته ابطال وقع عقد بیع و ابطال سند 
قطعی به شماره ۱04۵۶0 و ابطال سند رسمی ۱04۵۶۱ مورخ 8۵/4/۱۶تنظیمی در 
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران و ابطال اجرایی سند رهنی آن دفتر خانه و اخذ پایان کار 
با احتساب کلیه خسارت دادرسی ریال نظر به اینکه خوانده خانم مهین بانو سیف 
زاده و حسن احمدی و مهدی فرهومند مجهول المکان می باشند مراتب ارسال تا 
خوانده را جهت مالحظه نظر یه کارشناسی دعوت شوند مقتضی است دستور فرمائید 
تا در یکی از جراید کثیر االنتشار منتشرتا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت ۷ روز 
از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در 
سابقه به این شعبه ارسال گردد در ضمن هزینه نشر آگهی متن پیوستی از حامل نامه 

دریافت شود م. الف ۳8۳
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی قانون تعيين و تکليف وضعيت اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقدسندرسمی مصوب ۱۳90/9/۲0

کالسه  به  اول  9۶/۷/۲۷هیات  ۱۳9۶۶0۳۱00۱400۵۶0۶مورخ  شماره  رای  برابر 
پرونده شماره ۱۳9۵۱۱44۱00۱4000۵۵۱ موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی جویبار تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / خانم آقای ابوالقاسم 
شعبان پور چلمیانی فرزند اسمعیل      نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۲00/00متر مربع قسمتی از پالک۲4۱ از ۲4 اصلی واقع خریداری 
بدون واسطه از اسمعیل شعبان پور       محرز گردیده است. لذا به منظور به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی و ماده 
۱۳ آیین مربوطه مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم نمایندو اگر اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست م. الف 9۶/۶0/۲۲۲
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۶/8/۱۲تاریخ انتشار نوبت دوم :9۶/9/4

حسین روحانی رییس اسناد و امالک جویبار 

آگهی قانون تعيين و تکليف وضعيت اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقدسندرسمی مصوب ۱۳90/9/۲0

برابر رای شماره ۱۳9۶۶0۳۱00۱400۵۶0۶مورخ 9۶/8/9هیات اول به کالسه پرونده 
شماره ۱۳9۶۱۱44۱00۱4000۳۷4 موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی جویبار تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / خانم آقای رجب قادری 
سراجی فرزند رحمت اله       نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 9۶/۲۵متر مربع قسمتی از پالک فرعی از۱0اصلی واقع خریداری بدون 
واسطه از آقای موسی خلیلی      محرز گردیده است. لذا به منظور به موجب ماده 
۳ قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی و ماده ۱۳ 
آیین مربوطه مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم نمایندو اگر اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست م. الف 9۶/۶0/۲۳۷
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۶/9/4تاریخ انتشار نوبت دوم :9۶/9/۱8

حسین روحانی رییس اسناد و امالک جویبار

: طرح  تاکسیرانی های شهری کشور  اتحادیه  سرپرست 
به طور  امسال  از مرداد  تاکسی های جدید که  تحویل 
موقت متوقف شده بود بار دیگر با صدور پیش فاکتورها 

از سر گرفته شد.
با حضور  ای  این که در جلسه  بیان  با  مرتضی ضامنی 
ایران  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  گمرک،  نمایندگان 
خودرو و در جلسه کارگروه آلودگی هوا مقرر شد طرح 
نوسازی تاکسی های فرسوده ادامه یابد گفت : ثبت نام 
طرح نوسازی بیش از 187 هزار تاکسی فرسوده از 12 
بهمن 9۴ آغاز شد و تاکنون نیز بیش از 6۳ هزار تاکسی 
تاکسی  متقاضی  و 55 هزار  است  اسقاط شده  فرسوده 
نو دریافت کردند.سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور درباره علت تعطیلی موقت این طرح افزود : علت توقف 
تحویل تاکسی های نو، بدهی گمرک به خودروساز و عمل 
نکردن به تعهداتش بود. ضامنی گفت: اگرچه تاکنون 78 
هزار تاکسی فرسوده در این طرح ثبت نام کرده اند اما با رفع 
مشکالت به تحویل 90 هزار تاکسی نو تا پایان سال خواهیم 
رسید و امیدواریم مرحله دوم طرح نیز در سال 97 اجرایی 
شود.وی افزود: طبق طرح نوسازی تاکسی های فرسوده به 
مالک تاکسی های فرسوده 200 میلیون ریال وام با بهره 16 

درصد داده می شود.

 از سرگیری طرح نوسازی
 تاکسی های فرسوده

مدیرکل دفتر آموزش های فنی  و حرفه ای وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به سه ساله شدن هنرستان ها و رشد 
ثبت نام در شــاخه فنی و حرفه ای از نیــاز به 16 هزار و 
600 هنرآموز و 20 هزار اســتادکار برای سال تحصیلی 

آینده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محسن حسینی مقدم 
با بیان اینکه رســیدن به ســهم ۳8 درصدی ورود به 
شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش در سال اول برنامه 
ششم توسعه پیش بینی شده است اظهار کرد: تا هفته 
گذشته این شاخص به عدد ۳6,5 درصد رسیده است 
و شاهد رشــد ثبت نام در این دو شــاخه بوده ایم که 
16 درصد ســهم فنی و حرفه ای و 20,5 درصد سهم 
کاردانش بوده است. وی افزود: البته با توجه به سه ساله 
شدن هنرستان ها از سال آینده در ثبت نام ها با احتیاط 
حرکت می کنیم، زیرا اگر سال آینده نیز به همین میزان 
ثبت نام داشــته باشیم قطعا با کمبود فضای کارگاهی 
و آموزشی روبرو خواهیم شــد. از آنجا که یک پایه به 
این مقطع افزوده می شود به لحاظ نیروی انسانی برای 
سال آینده فقط به  16 هزار و 600 هنرآموز و 20 هزار 

استادکار نیاز پیدا می کنیم.

 3 ساله شدن هنرستان ها
 از سال آینده

رصد مرکز ملی فضای مجــازی از فعالیت کاربران ایرانی 
در شــبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر 678 
هزار کانال فارسی در این شبکه ثبت شده و کاربران روزانه 

2میلیارد بازدید از این کانالها دارند.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، آخرین وضعیت فعالیت 
کاربران ایرانی در شــبکه اجتماعی تلگرام برمبنای رصد 
روزانه ای که توسط پژوهشگاه ملی فضای مجازی وابسته 
به مرکز ملی فضای مجازی صورت می گیرد، حاکی از آن 
است که تا روز دوم آذرماه بالغ بر 678 هزار و 257 کانال 
فارســی در این شبکه به ثبت رسیده است.برآورد فعالیت 
کاربران ایرانی در این شــبکه اجتماعی طی 10 روز اخیر 
از افزایش بیش از 8 هزار کانال در بازه زمانی 2۳ آبان ماه 
تا ســوم آذرماه حکایت دارد. به نحوی که شمار کانالهای 
ایجاد شــده در تلگرام از 670 هــزار و ۳98 کانال در روز 
2۳ آبان ماه، هم اکنون به 678 هزار و 257 کانال رسیده 
است.این درحالی است که از این تعداد کانال، 228 هزار و 
۳09 کانال به روزرسانی می شوند.درهمین حال بررسی ها 
نشان می دهد که طی 2۴ساعت به طور متوسط بیش از 2 
میلیون و 600 هزار مطلب در این شبکه اجتماعی منتشر 
می شود که بیشترین آمار مربوط به ساعت 21 شب است.

 آخرین آمار فعالیت کاربران ایرانی
 در تلگرام
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آتش سوزی مخزن نفت شماره 
۴۳ مهار شد

به دنبال شرایط نامساعد جوی، باد شدید و بارش 
جزیره  در  برق  و  رعد  همراه  به  سنگین  باران 
خارک، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، 
دستور آماده باش کامل برای رعایت تمهیدات 

الزم را صادر کرد.
نفت، همه  وزارت  از  نقل  به  به گزارش زمان 
تمهیدات الزم برای مقابله با شرایط بد جوی در 
پایانه نفتی خارک مهیا است و از این رو بود که 
آتش سوزی مخزن ذخیره سازی نفت خام شماره 
۴۳ در این پایانه نفتی که بر اثر صاعقه رخ داد، 
با اقدام به موقع آتش نشانان پایانه نفتی خارک و 

با آمادگی پیشین در عرض ۳1 دقیقه مهار شد.

فعالیت خط لوله ٢٦ اینچ 
گچساران به گوره ازسر گرفته شد

 خط لوله 26 اینچ شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران که بامداد روز چهارشنبه، یکم آذرماه 
در کیلومتر 2۳ خود، دچار شکستگی شده بود، 

تعمیر و فعالیت آن ازسر گرفته شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، ساسان 
حبیبی، رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران گفت: خط لوله 26 اینچ 
که  گچساران  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت 
بامداد روز چهارشنبه، یکم آذرماه در کیلومتر 2۳ 
خود، دچار شکستگی شده بود، تعمیر و فعالیت 
آن ازسر گرفته شد و اکنون، جریان نفت نیز طبق 

روال در این خط لوله برقرار شده است.
حبیبی، دوم آذرماه ابراز امیدواری کرده بود که 
تعمیر این خط لوله ظرف 2۴ ساعت آینده پایان 
یابد که با پایان عملیات و تالش کارکنان، این 
فرایند زودتر از موعد پیش بینی شده و بدون 
تبعات زیست محیطی پایان یافت. بر اساس این 
گزارش، شکستگی در کیلومتر 2۳ خط لوله 26 
اینچ نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
که از گچساران 1 و 2 به سمت تلمبه خانه گوره 
کشیده شده است، یکم آذرماه امسال حادثه ساز 

شد.

کوتاه از انرژیخبـر

 LNG پیش بینی قطر برای مازاد عرضه 
در سال های آینده

وزیر انرژی قطر پیش بینی کرد بازار گاز طبیعی مایع )LNG( به دلیل تولید 
فزاینده در سال های آینده دچار اشباع عرضه خواهد شد.به گزارش زمان به 
نقل از ایسنا، محمد السادا که در مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سانتا 
کروز بولیوی صحبت می کرد گفت: بازار LNG پس از سال 2025 عرضه 
محدودتری پیدا خواهد کرد.بر اساس گزارش رویترز، این کشور که بزرگترین 

صادرکننده LNG جهان است،  

رشد 10 درصدی تولید انرژی در نیروگاههای 
برق آبی کشور

مدیــر مرکز مدیریت نیروگاه  های برق  آبی شــرکت مدیریت منابع آب با 
بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون نیروگاه  های برق آبی بیش از 12 میلیارد 
کیلووات ساعت تولید انرژی داشته  اند، گفت: این میزان تولید انرژی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد 10 درصدی داشته است.به گزارش زمان 
به نقل ازتارنمای وزارت نیرو، »فربد استیری« ظرفیت منصوبه نیروگاه  های 
برق  آبی کشــور را 11 هزار و 87۴ مگاوات دانست و گفت: با برنامه ریزی 
صورت گرفته حداکثر توان نیروگاه  های برق آبی برای پیک تابستان امسال 
بکار گرفته شــده بود و واحدهای مجموعــه در این مقطع زمانی از ضریب 
آمادگی 100 درصدی برخوردار بودند.وی اظهارداشــت: براســاس برنامه 
ریزی انجام شــده حدود 11 هزار و 500 مــگاوات برنامه تعمیرات ادواری 
نیروگاه  های برق آبی با شــبکه برق کشور هماهنگ شده است و تاکنون 6 
هزار و 600 مگاوات از ظرفیت های برق آبی یا تعمیر شده و یا تحت تعمیر 
قرار دارند.استیری افزود: برنامه تعمیرات نیروگاه  های برق آبی مطابق برنامه 
در حال انجام اســت و امیدواریم با اجرای دقیــق برنامه  تعمیرات واحدها 
بر اســاس جدول هماهنگی شــده بتوانیم چون دو سال قبل با تمام توان 
در زمان پیک تابســتان سال آینده در خدمت شبکه برق کشور باشیم.وی 
با اشــاره به اینکه بخش عمده ای از پتانســیل نیروگاه  های برق آبی کشور 
مربوط به حوضه کارون بزرگ اســت، تصریح کرد: بخش عمده ای از تولید 
نیروگاه  های برق آبی به منابع آبی بســتگی دارد ولی متاســفانه از ابتدای 
ســال آبی تاکنون شاهد بارندگی مناسبی در حوضه کارون بزرگ و کرخه 
نبوده  ایم.استیری ادامه داد: امیدواریم تا قبل از پایان سال شرایط بارندگی 
در این حوضه آبریز به نحوی باشد که بتوانیم به برآورد مناسب و حفظ تراز 
مخازن متناسب با منحنی بهره  برداری سدها و به طبع آن میزان حفظ تراز 
و تولید انرژی دست پیدا کنیم تا مشکلی از نظر تولید انرژی و ذخیره آب 
برای پیک سال آینده نداشته باشیم.وی درباره نیروگاه های جدید برق آبی 
کشور نیز گفت: بر اساس طرح  های اقتصاد مقاومتی ۴20 مگاوات ظرفیت 
جدید اعالم شده است که بتوانیم تا پایان سال وارد مدار بهره  برداری کنیم.

نفت در جهان

نخستین سمینار بین المللی مجمع کشورهای 
)چهارشنبه،  نوامبر   22 گاز،  صادرکننده 
یکم آذرماه( در سانتاکروز بولیوی و نشست 
کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران  فوق العاده 
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  عضو 
)جی یی سی اف( و نشست سران این مجمع به 
ترتیب 2۳ و2۴ نوامبر )دوم و سوم آذرماه( در 

بولیوی برگزار شد. 
بیژن  آمرکاشی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
زنگنه، وزیر نفت به همراه معاون اول رئیس 
جمهوری برای شرکت در چهارمین نشست 
سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز صبح 
روز پنجشنبه، دوم آذرماه، تهران را به مقصد 

بولیوی ترک کرد.
گینه  مصر،  بولیوی،  الجزایر،  کشورهای 
روسیه،  قطر،  نیجریه،  لیبی،  ایران،  استوایی، 
ترینیداد و توباگو، ونزوئال و امارات، 12 عضو 
اصلی جی یی سی اف هستند و هلند، نروژ، 
عراق، عمان، پرو و آذربایجان به عنوان اعضای 
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  در  ناظر 

شرکت می کنند.
کشورهای  مجمع  انرژی  و  نفت  وزیران 
صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، 
67 درصد از ذخایر گازی جهان، 6۴ درصد از 
انتقال گاز با خط لوله و 66 درصد از تجارت 
گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار 

دارند.
در این میان ازسوی دبیرکل مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز، مهمترین مباحث مطرح شده 

در سمینار جی یی سی اف تشریح شد.
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  دبیرکل 
)جی یی سی اف( مهمترین مباحث مطرح 
در  مجمع  این  سمینار  نخستین  در  شده 
سانتاکروز بولیوی را تشریح کرد و با اشاره به 
این که عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار انرژی و 
گاز نشان دهنده این است که دنیا به انرژی 
بیشتری نیاز دارد و انرژی پاک از همه مهمتر 
سال 20۴0  تا  کرد:  تصریح  کند،  می  جلوه 
میلیارد  یک  آینده،  سال  یعنی 2۳  میالدی 

و 700 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه 
می شود.

محمدحسین عادلی با بیان این که میانگین 
درآمد سرانه دنیا نیز تا سال 20۴0، 80 درصد 
افزایش می یابد، یادآور شد: جمعیت شهری 
جهان تا سال 20۴0 میالدی 10 درصد باالتر 
می رود و ناوگان خودرویی دنیا از یک میلیارد 
و ۳00 میلیون دستگاه به 2 میلیارد دستگاه 

خودرو می رسد.
اظهار  مقدمه  این  با  جی یی سی اف  دبیرکل 
کرد: همه این آمار براساس مدل جهانی گاز 
نشان می دهد که تقاضا برای انرژی و گاز رو 
انرژی اولیه و  به افزایش است و تقاضا برای 
گاز به ترتیب تا سال 20۴0،  ۳0 و 5۳ درصد 

افزایش می یابد.
در  طبیعی  گاز  برای  تقاضا  عادلی،  گفته  به 
کشورهای  سمت  به  میالدی   20۴0 سال 
غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 

)OECD( تغییر مسیر می دهد.
از  مهمی  تحوالت  جی یی سی اف،  دبیرکل 
جمله توافق نشست تغییرات اقلیمی پاریس 
بر  را  زیست  محیط  درباره   )Cop  21(
گسترش تقاضا برای گاز در سال 20۴0 تاثیر 
مهم  تحوالت  کرد:  تصریح  و  دانست  گذار 
صادرکنندگان  ظهور  ژئوپلتیک،  و  سیاسی 

جدید، ظهور شیل گاز، تبدیل آمریکا از وارد 
کننده به صادر کننده گاز و سیاست های انرژی 
کشورها از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار گاز 
هستند که از یک سو چالش و از سوی دیگر 

فرصت ایجاد می کند.
سمینار  نخستین  در  که  این  بیان  با  عادلی 
درباره  گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
مباحث  آمریکای التین  گاز در  بازار  موضوع 
مهمی مطرح شد، ادامه داد: در این مباحث 
آینده  آمریکای التین  عنوان شد که گاز در 

خوبی دارد.
وی افزود: رئیس شرکت نفت و گاز بولیوی در 
این سمینار اظهار کرد که این کشور خواهان 
افزایش ظرفیت تولید گاز و در پی آن افزایش 

صادرات به آرژانتین، برزیل و پاراگوئه است.
دبیرکل جی یی سی اف گفت: با بیان این که 
نماینده پاراگوئه در این سمینار اظهار کرد که 
تمرکز این کشور بیشتر روی انرژی آب است، 
اما درصدد است که با همکاری بولیوی به سوی 

افزایش مصرف گاز حرکت کند،
مدیرعامل  کرد:  تصریح  همچنین  عادلی 
شرکت نفت و گاز آرژانتین از برنامه این کشور 
آمریکای جنوبی برای افزایش تولید گاز و در 
عین حال تداوم واردات گاز از بولیوی خبرداد.

دبیرکل جی یی سی اف اظهار کرد: مدیرعامل 

در  )سوناتراک(  الجزایر  نفت  ملی  شرکت 
نخستین سمینار مجمع کشورهای صادرکننده 
وضع  آخرین  از  گزارشی  ارائه  ضمن  گاز  
بلندمدت  قرارداد  درباره  این کشور،  صادرات 
صادرات گاز و ضرورت تقسیم ریسک میان 
فروشنده و خریدار سخنرانی و اعالم کرد: 60 
درصد گاز تولیدی این کشور با خط لوله و به 

صورت ال ان جی صادر می شود.
عادلی به سخنرانی یکی از مدیران ارشد شرکت 
انگلیسی-هلندی شل اشاره کرد و گفت: وی 
اظهار کرد که پس از سقوط قیمت نفت در 
سال 201۴ شرکت های نفتی مجبور شدند در 
بخش مالی بازنگری کنند و هزینه های خود را 
کاهش دهند، برای نمونه شل توانسته است 
 60 مکزیک  خلیج  در  را  خود  تولید  هزینه 

درصد کاهش دهد. 
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  دبیرکل 
از  تعدادی  سمینار،  این  در  کرد:  تصریح 
سخنرانان درباره مزایای گازطبیعی به عنوان 
انرژی پاک و انرژی قرن بیست و یکم مفصل 
صحبت و استدالل کردند انرژی تجدیدپذیر 
نظیر باد و خورشیدی به تنهایی نمی توانند 
به عنوان یک انرژی پایدار باشند بلکه نیاز به 
انرژی مکمل دارند که گاز می تواند پشتیبان 

خوبی برای این نوع انرژی ها باشد. 

در گردهمایی سران گازی جهان در بولیوی مطرح شد:

گسترش تقاضا برای گاز تا سال 2040 

آگهی مزایده نوبت اول 

در خصوص اموال غير منقول 

حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  از  اصداری  دادنامه  موجب  به  اینکه  به  نظر 
مورخه   9509970207۳01212 شماره  به  ورامین  شهرستان  دادگستری 
1۳95/09/15 در خصوص محکوم له خانم محبوبه عرب سلمانی علیه آقای سجاد 
عبدالملکی دایر بر مطالبه مهریه ،لذا در راستای استیفاء محکوم به در حق محکوم له 
و معرفی و توقیف اموال توسط محکوم له بدین وسیله پالک ثبتی 105/62 واقع در 
کهنه گل ورامین به نشانی خ شهید بهشتی خ بیهقی روبروی اپارتمانهای اریا سوپر 
مارکت تیامی به میزان 57/70 سهم مشاع از باقی مانده 1059/۳5 سهم یک دانگ 
و سه ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 5175 متر مربع 
به نام اقای قدرت اله عبدالملکی فرزند رمضان و همچنین ملک مذکور به صورت 
مشاع و به صورت دو طبقه وداری امتیازات اب –برق ،گاز داخل محدوده شهری 
و با توجه به مشاع بودن ان ،عرصه و عیان طبق نظر کارشناس منتخب پرونده به 
مبلغ 865/500/000 ریال معادل هشتاد وشش میلیون وپانصد وپنجاه هزار تومان 
کارشناسی گردید است و از تعرض مصون مانده است .که ملک فوق برای روز پنج 
شنبه مورخ 1۳96/9/۳0 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری ورامین به مزایده گذاشته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناس شروع 
و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را قبول نماید و فی المجلس ده 
درصد وجه مزایده از خریدار اخذ و مابقی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مهلت دارد که 
به صندوق دادگستری واریز نماید .ضمناً طالبین میتوانند 5 روز قبل از تاریخ جلسه 

مزایده و با مراجعه به اجرای احکام از ملک فوق دیدن فرمایند .
م الف 1292خ علی رضوی اصل –مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ورامین 

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

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

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010002795 مورخ 1۳96/8/۴ و رای شماره هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه کیهانیان فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه 1 نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳9/89 متر مربع پالک 1095 فرعی از 
16۳ اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
سید حسین کاخکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه 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 1602

تاریخ انتشار نوبت اول 1۳96/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳96/9/۴
  محمد سلیمانی-   کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
سواری  سبز(وسندکمپانی)فاکتورفروش(ماشین  مالکیت)برگ  شناسنامه 
انتظامی2۴- بشماره  متالیک  مدادی  نوک  برنگ  سوزمدل1۳87  پژوروادوگانه 

آرام  شاسی61۳77۴08بنام  موتور1168607068۳وشماره  5۳9د68وشماره 
شهرستان دزفولسگوندسنجرمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9510۴066110018۴۴ در خصوص شکایت آقای کیانوش بیرانوند 
فرزند عبدی علیه آقای پیام شکیب فرزند مراد دائر برضرب و جرح عمدی به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳92 
نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف ۳0 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳۳1057002802هیات 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 فرامرز 
روشن زنجانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 169۳ صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۳09/2۴ مترمربع 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.  ۴۴9 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی خزایی  فرزندمحمد 

خواهان خانم ندا حسنی با وکالت عبدالرضا پارسا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
علی خزایی فرزند محمد به خواسته مطالبه نفقه که مفاد دادخواست بدین شرح اعالم 
می گردد که خواهان تقاضای پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ 96/1/1 لغایت صدور 
حکم فعال مقوم به ۳0/000/000 ریال با جلب نظر کارشناسی به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره  پرونده کالسه 
9609986656۳00۳02  شعبه1۳ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم 
آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳96/10/06 ساعت 10:00 تعیین جهت رسیدگی و 
استماع گواهی گواهان حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده )علی خزایی ( 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 شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی درشورا حاضر گردد.و 

درصورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم میگردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 

خرم آباد –شیرین اکبری 

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳۳1057002801هیات 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 
علی اکبری فرزند آقامعلی بشماره شناسنامه 1000 صادره از آوج در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 201/08 مترمربع پالک 112 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای منصور عسگری 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.  ۴51 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقایان و خانمها  1-داوود امیر احتشامی فرزند حسن 
2-حسین امیر احتشامی فرزند حسن۳-شهرام نیکجو فرزند محمود ۴-هما نیکجو 

فرزند محمود 5-محمود نیکجو
خواهان : آقای نریمان کاکاویسی با وکالت آقای منوچهر شیر پور 

امیر  حسین   -2 احتشامی  امیر  داوود   -1 آقایان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
احتشامی فرزندان حسن ۳- شهرام نیک جو فرزند محمود ۴- محمود نیک جو5-
هما نیکجو فرزند محمود  به خواسته تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609988۳90۳000۴۳ شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( 
شهرستان داالهو ثبت و وقت رسیدگی مورخ 0۴،10،1۳96 ساعت 00 : 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان د االهو – احمدی منش

آگهی ابالغ
خانم  وکالت  با  نژاد  کرمانی  ستاره همگی  علی  مهتاب  خانم  دعوای  در خصوص 
کتایون بخش عرب بطرفیت خوانده منوچهر مشهدی جعفر فاطمه فرهادی رامین 
و رویا مشهدی جعفر بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش و حسن احمدی و مهین 
ابطال  ابطال وقع عقد بیع و  بانو سیف زاده پزشکان مهدی فرهومند به خواسته 
سند قطعی به شماره 10۴560 و ابطال سند رسمی 10۴561 مورخ 1۳85/۴/16 
تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران و ابطال اجرایی سند رهنی آن دفترخانه و 
اخذ پایان کار با احتساب کلیه خسارات دادرسی ریال نظر به اینکه به اینکه خوانده 
خانم مهین بانو سیف زاده و حسن احمدی و مهدی فرهومند مجهول المکان می 
شونده  دعوت  کارشناسی  نظریه  مالحظه  را جهت  خوانده  تا  ارسال  مراتب  باشد 
مقتضی است دستور فرمائید تا در یکی از جراید کثیر النتشار منتشر تا چنانچه 
اعتراض دارند ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند و نسخه 
ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد در ضمن هزینه 
نشر آگهی متن پیوستی از حامل نامه دریافت شود.م الف: ۳79                        

  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور – هادی صادقی

آگهی تحریر ترکه
خواهان خانم/ گل دوستی زمانی فرزند نامداروصید یوسف عباسی عبدی فرزند اسماعیل 
بگ به وکالت حمزه عباسی هرباغ با تقدیم دادخواستی به کالسه بایگانی 960۳76در 
شورای شعبه ۴ حقوقی دلفان  درخواست تحریر و تقسیم ترکه شادروان مرحوم نامدار 
زمانی سرناوی فرزند شطه متولد 1270/07/08 به شماره شناسنامه 2۴2 در تاریخ 
1۳۴7/۴0/۳ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته است حال باانجام تشریفات مقدماتی 
الذکرتعیین  فوق  متوفی  ترکه  تحریر  ساعت 11 جهت  روزچهارشنبه 1۳96/10/6 
وطی یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد. از ورثه یا نماینده قانونی 
متوفی،بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص حقیقی و حقوقی که حق یا دیونی 
بر،ترکه متوفی ذکرشده با مراجعه حضوری وبا در دست داشتن مدارک قانونی در تاریخ 
فوق الذکر جهت تحریر ترکه در شعبه ۴ حقوقی دلفان در غیر اینصورت وفق مادتین 
210و21۳ قانون امور حسبی و قانون شوراهای حل اختالف ترکه متوفی یاد شده تحریر  

و به اعتراضات بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف ۴89
 فرهاد گلمحمدی/مسئول شورای حل اختالف شعبه 4 دلفان               

رای هیئت /نوبت اول 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9660۳01060006018 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/علی کارورفرزندمحمد قدیر  بشماره شناسنامه 5۳2صادره از دماوند 
در ششدانگ /یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن/به مساحت 100 متر مربع 
پالک ۴7۴فرعی از 98 اصلی واقع در ..... قریه اسفند آباد ورامین...... خریداری از 
مالک مشاعی و رسمی آقای/..... علی کارور.... محرز گردیده است . لذا به منظور 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  به  اطالع عموم مراتب در دونوبت 
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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/9/۴   تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/9/18

م.الف 608ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

آقای محمد احمدی سرخیدر فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  فرعی از 5۴ اصلی سرخیدر واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به قریه 
سرخیدر که از آقایان عادل و آزاد و هما احمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۴ – 1۳5 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9660۳1600700091۳  
مورخ  9 /  8 / 96  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان  به مساحت 
502۳/1۳ متر مربع به نام آقای محمد احمدی سرخیدر صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقایان مرحوم حسن احمدی سرخیدر می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
آقای محمد احمدی سرخیدر صادر خواهد نمود .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  ۴  /  9 /   1۳96 تاریخ انتشار دوم  19 /  9 /  1۳96 

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳۳1057002860هیات 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 
عظمت اله درند فرزند نجات اله بشماره شناسنامه 688 صادره از ابهر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 207/50 مترمربع پالک ۴0 فرعی از ۳6۳ اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای احمد مهین خاکی 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.  ۴5۳ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی وقت دادرسی 
خواهان علیرضا عزیزی فرزند محمد رضا دادخواستی به طرفیت خوانده علی خوش 
کالم به خواسته مطالبه وجه سفته به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد 
– خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده –روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9609986610100۴6۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن تاریخ 1۳96/10/1۳ 
چهارشنبه و ساعت 10:۳0 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 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 متهم 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.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند 

آگهی حصروراثت
بانومهری ارفعی نام پدرمحمدبشناسنامه6۴2صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که9605۴0/1/96ح مرحوم سیب 
خیالنژادبشناسنامه29۳2۴ صادره دزفول درتاریخ96/6/9دردزفول اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی ازباال 2-هماارفعی بشناسنامه51178دزفول۳-
ارفعی  متوفیه(۴-محمود  بشناسنامه2201اهواز)دختران  ارفعی  شوکت 
بشناسنامه289اهواز5-احمدارفعی بشناسنامه509دزفول)پسران متوفیه(والغیر.
پرونده کالسه 9605۴0/1/96ح درشوراثبت شد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی 
درجه  ابرازشوداز  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی مفقودی
شماره  1۳9۴به  مدل  سفید  رنگ  1۳1SEبه  سایپا  سبزسواری  برگ 
شاسی  موتور5۳8666۴،شماره  شماره  ایران2۴-8۴۳ل61،به  انتظامی 
،متولد  نوراله  فرزند  دهیورزاده  مهربان  نام  NAS۴11100F۳۴2220۴به 
1910090786،کدپستی  ملی  ازرامهرمز،بشناسنامه9072،شماره  1۳۴8،صادره 

شهرستان رامهرمز6۳5171۴۴81مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.   

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم وقت دادرسی
رامهرمز-فاز۴-بهارستان۴-دادخواستی  جعفرساکن  محمد  فرزند  حمیدمالیی  آقای 
به  بشماره2۳1ن88/69  خودرووانت  پالک  وتعویض  انتقال  به  الزام  خواسته  به 
طرفیت ابراهیم بگدلی فرزند حسین ساکن مجهول المکان به این شعبه ارجاع وبه 
کالسه580/1/96حقوقی ثبت وبرای روز 96/10/5ساعت10صبح تعیین وقت گردیده 
است وچون خوانده مجهول المکان می باشدبنابه درخواست خواهان تقاضانموده که به 
وسیله انتشارآگهی دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق ماده 7۳قانون آئین دادرسی 
رسیدگی  معین  درروزوساعت  ازمفاددادخواست  شودکه  مصوب1۳71آگهی  مدنی 
خوانده مطلع گرددودراین شوراجهت رسیدگی حاضرشودودرصورت عدم حضوردرشورا 

غیابارسیدگی وصدورحکم مقتضی راصادرخواهدنمود.    شماره م.الف)12/۴86(
قاضی شورای حل اختالف شعبه رامهرمز-حسن رئیسی زاده



شنبه 4 آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3631اقتصادی7

خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

وزیــر صنعت، معدن و تجارت بر ســاماندهی 
واردات و همچنین ورود کاالهای همراه مسافر 
و ته لنجی و همچنین مناطق آزاد در حمایت 

از تولید داخلی تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ محمد 
شــریعتمداری در افتتاح نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی در جمع خبرنگاران گفت: ارزش 
کل تولیــدات موجــود در بازار ایــران به 16 
هزار میلیارد تومان می رســد و سهم خوبی از 
تولیدات داخلی دارد اما باید ســطح حمایت از 
این حوزه را ارتقا دهیم.وی افزود: ایجاد شرکت 
های مشــترک با برندهای معتبر بین المللی، 
توسعه تولید صادرات محور و همچنین افزایش 
رقابت پذیری مصرف ایرانی در اولویت اســت 
و امور تعرفــه و نرخ ارز را در کنــار مبارزه با 
قاچاق کاال با هدف حمایــت از تولید داخلی 
با هوشــمندی و هدفمندی بیشتر دنبال می 
کنیم.شریعتمداری گفت: باید ورود قاچاق کاال 
و همچنین واردات قانونی و دیگر بســترهای 
واردات با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و دیگر نهادها با استحکام بیشتری کنترل 
شود و گزارش های مسئوالن مربوطه نشان می 

دهد ، قاچاق به شــدت کاهش یافته است.وی 
افزود: صنایع لوازم خانگی در ســال های اخیر 
رشــد خوبی به ویژه در زمینه کاهش شــدت 
مصرف انرژی داشته و رتبه بیشتر محصوالت 
در حد بهینه و همچنین رتبه A اســت.وزیر 

صنعت، معدن و تجــارت گفت : به هیچ وجه 
دیــوار تعرفه را آن قدر باال نمی بریم که تولید 
داخلی احساس رقابت نکند و معتقدیم تولید با 
افزایــش قدرت رقابت می تواند پویایی و ادامه 
حیات داشته باشد.شریعتمداری افزود: توسعه 

صنایــع الکترونیک و لوازم خانگی می تواند به 
تقویت تولید صنایعی مانند مس و فوالد کمک 
کند و ارزش افزوده تولیدات این بخش ها را به 
حداکثر برســاند و باید وارد عصر نسل چهارم 
صنعتی شــویم که رقابت در آنجا حرف اول را 
می زند.وی بار دیگر بر حمایت از تولید تاکید 
کرد و گفت: دیوار تعرفه را باید طوری تعیین 

کنیم که تولید داخلی آسیب نبیند.
شریعتمداری افزود: صنایع لوازم خانگی رشد 
خوبی دارد و در سال های اخیر صادرات خوبی 
به کشــورهای همسایه و غیره داشته است که 
باید تقویت شــود.وی درباره نرخ ارز هم گفت: 
تغییر نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز متقاضی به 
نظر می رسد در جهت حمایت از تولید داخلی 
است چون واردات را گران می کند و البته در 
مواردی که تولیــد داخل به واردات مواد اولیه 
نیاز دارد باید این موضوع مدنظر باشد و ممکن 
اســت حذف ارز مبادله ای در مســیر یکسان 
ســازی نرخ ارز باشــد اما باید با توجه به آثار 
تورمی آن همه ابعاد آن را بررســی کنیم و در 
مجموع به نظر می رســد در جهت حمایت از 

تولید داخلی است.

بازسازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه شروع می شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شروع پرداخت 
کمک های بالعوض جهت اسکان موقت و نیز 
پرداخت تسهیالت به زلزله زدگان از چهارم آذر، 
گفت: از امروزعمال کار بازسازی مناطق زلزله زده 
شروع می شود.به گزارش ایسنا، عباس آخوندی 
در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که در 
شهرستان ثالث باباجانی برگزار شد، با اشاره به 
زلزله اخیر در استان، گفت: قدرت زلزله اخیر 
بوده که عدد  در استان کرمانشاه 7,۳ ریشتر 
بسیار بزرگی است و در سایر استان ها نیز زلزله 
و  هزار  خرابی ۳0  به  است.وی  احساس شده 
500 واحد مسکونی در این زلزله اشاره کرد و 
باید همه برای  افزود: این رقم بزرگی است و 
بازسازی این واحدها کار کرده و پیش برویم.

او با اشاره به تجربه بنیاد مسکن در بازسازی 
220 هزار واحد مسکونی خسارت دیده در زلزله 
منجیل و رودبار گفت: با توجه به این تجربه 
ایمان داریم بنیاد مسکن بخوبی می تواند کار 
بازسازی در این منطقه را به پیش ببرد.وزیر راه 
با اشاره به اقدامات موثر بنیاد مسکن در 11 
روز اخیر پس از زلزله گفت: خوشبختانه طی 
ارزیابی  اعظم  بخش  مسکن  بنیاد  مدت  این 
است. داده  انجام  را  دیده  خسارت  واحدهای 

آخوندی تاکید کرد: ارزیابی بیش از ۳0 هزار 
واحد مسکونی خسارت دیده کار دشواری است، 
به طوری که مشخص شود هر واحد چه میزان 
بازسازی  خسارت دیده و چه نوع تعمیرات و 
نیاز دارد.وزیر راه افزود: با این روند ظرف دو سه 
روز آینده کار ارزیابی واحدهای خسارت دیده به 
پایان می رسد و ما تصویر روشنی از خسارت ها 
خواهیم  گیرد،  صورت  باید  که  اقداماتی  و 
ابراز امیدواری کرد: کار بازسازی و  داشت.وی 
تعمیر واحدها نیز به همین سرعت پیش برود 
و ظرف کمتر از یک سال مردم در خانه های 
دائمی خود مستقر شوند.آخوندی با بیان اینکه 
کمک  اعطای  بحث  آذرماه(  امروز)چهارم  از 
هزینه بالعوض اسکان موقت و نیز معرفی به 
بانک جهت دریافت تسهیالت شروع می شود، 
گفت: با شروع این کار عمال بازسازی واحدهای 
خسارت دیده از فردا آغاز می شود.وی با بیان 
اینکه برای اسکان موقت در روستاها مبلغ سه 
میلیون تومان و در شهرها مبلغ پنج میلیون 
تومان تسهیالت بالعوض در نظر گرفته شده 
است، گفت: اختیار با خود زلزله زدگان است که 
این مبلغ را دریافت کرده و بحث اسکان موقت 
را خود سامان دهند و یا به جای این رقم طی 
قراردادی که بنیاد مسکن با سپاه دارد، کانکس 
با  جهت اسکان موقت دریافت کنند.آخوندی 
بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث روند 
بازسازی ها نظارت دائم دارند گفت: دولت نیز در 
این زمینه پیگیر است که با همکاری نیروهای 
مسلح هرآنچه در توان دارند بگذارند و به مردم 

خدمت کنند.

بازپرداخت اقساط مسکن مهر به 
۴0 هزار میلیارد تومان رسید

مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اینکه بانک 
مرکزی خط جدید اعتباری به بانک مسکن نداده 
و بازپرداخت اقساط مجدداً به مسکن مهر تزریق 
می شود، گفت: تاکنون ۴0 هزار میلیارد تومان 
از اقساط مسکن مهر بازگشته است.محمدهاشم 
بت شکن در پاسخ به این سؤال که بازپرداخت 
وام مسکن مهر به چه میزان رسیده است و از 
این وصولی ها چه میزان به بانک مسکن بازگشته 
است، به فارس گفت: بانک مسکن تاکنون ۴0 
هزار میلیارد تومان از وام مسکن مهر را فروش 
اقساطی کرده است و اقساط هم به تدریج در 
اقساط  وصولی  افزود:  وی  است.  وصول  حال 
مسکن مهر ساالنه ۳500 تا ۴ میلیارد تومان 
است. بت شکن در پاسخ به این سؤال که وصولی 
اقساط مسکن مهر کجا هزینه می شود، گفت: 
سقف اعتباری مسکن مهر از ۴5 هزار میلیارد 
تومان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و 
مجدداً سقف فردی تسهیالت مسکن مهر از 25 
میلیون تومان به ۳0 میلیون تومان و سرانجام به 
۴0 میلیون تومان رسید. مدیرعامل بانک مسکن 
با  تسهیالت  این  بانک مسکن  داد: پس  ادامه 
سقف جدید را چگونه می تواند پرداخت کند؟ 
چرا که بانک مرکزی خط جدیدی برای بانک 
مسکن نداده است و همین وصولی ها مجدداً در 

مسکن مهر هزینه و شارژ می شود.

تنها ۴ درصد مردم ایران بیمه 
عمر و زندگی دارند

با  ایران  اتاق  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس 
اشاره به توسعه نیافتگی فرهنگ بیمه در کشور، 
گفت: تنها ۳ تا ۴ درصد از مردم دارای بیمه نامه 
های عمر و زندگی هستند که فاصله بسیاری با 
میانگین جهانی دارد.به گزارش مهر سیدحسین 
سلیمی درباره توسعه نیافتگی بیمه های زندگی 
توسعه  برنامه ششم  قانون  تکلیف  و  ایران  در 
 50 به  زندگی  های  بیمه  سهم  افزایش  برای 
درصد گفت: در کشورهای توسعه یافته و غربی، 
دستکم ۳0 درصد از افراد دارای بیمه نامه های 
ایران  این رقم در  عمر و زندگی هستند، ولی 
حالی  در  اظهارداشت:  است.وی  ناچیز  بسیار 
که صنعت بانکداری ایران در طول سال های 
گذشته رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته اما 
صنعت بیمه کشور همپای آن رشد نکرده است.

خبــــر

عدم رضایت از جذب سرمایه گذاری های خارجی 
در کشور

* بهروز نعمتی 

درحال حاضر اقدامات خوبی به منظور جذب سرمایه خارجی در 
مجموعه های نفت و راه صورت گرفته، اما اینکه این اقدامات رضایت 
بخش و کافی بوده است یا خیر باید بگوییم کافی و رضایت بخش 
نیست.قانون سرمایه گذاری ها شرایط خاص خود را دارد و افرادی که 
قصد سرمایه گذاری دارند سرمایه خود را به بخش هایی می برند که 
بازگشت سریع داشته و از امنیت باالیی برخوردار باشد.کشورهای 
دنیا به دنبال این هستند تا اگر سرمایه گذاری انجام می دهد بازگشت 
ساله  یا ۳0  پروژه های 20  در  دنیا  معموال کشورهای  باشد،  پذیر 
سرمایه گذاری نمی کنند.آیا توانسته ایم سرمایه گذاری های خارجی را 
در بخش های زیربنایی جذب کنیم؟ درحال حاضر اقدامات خوبی در 
مجموعه های نفت و راه صورت گرفته، اما اینکه این اقدامات رضایت 
بخش و کافی بوده یا خیر باید بگوییم کافی و رضایت بخش نیست.

وزارت خانه های مرتبط باید شرایط سرمایه گذاری ها را فراهم کنند، 
بستر سرمایه گذاری ها تاکنون فراهم نشده و باید مسئولین با قوت 

بیشتری تالش کنند.

آغاز  حراج سکه بهار آزادی در بانک کارگشایی

مدیرعامل بانک کارگشایی از حراج سکه های تمام بهار و نیم بهار 
آزادی در این بانک، از روز شنبه چهارم آذرماه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سلیمانی با 
بیان اینکه این حراج بر حسب دستور بانک مرکزی و برای جلوگیری 
از حبابی شدن بازار سکه از طریق بانک کارگشایی انجام می شود، 
گفت: از امروز سکه ها در بسته های 20 تایی و بدون محدودیت 
خرید به متقاضیان عرضه خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در مرحله 
نخست عرضه، ربع سکه بهار آزادی حراج نمی شود، افزود: حراج 
سکه های نیم و تمام بهار آزادی تا زمان اعالم بانک مرکزی ادامه 
خواهد داشت و در مرحله بعدی عرضه نیز، سکه ربع بهار آزادی  به 

حراج اضافه می شود.
سلیمانی درباره قیمت سکه ها در حراج نیز اعالم کرد: قیمت ها 
امروز ساعت 10 صبح از سوی بانک مرکزی اعالم و عرضه از ساعت 
11 صبح آغاز می شود.وی تاکید کرد: قیمت های اعالمی درصدی 
از قیمت فعلی بازار پایین تر خواهد بود و متقاضیان می توانند برای 
شرکت در این حراج حضوری با در دست داشتن کارت ملی و کارت 
بانکی برای پرداخت، به سالن حراج بانک کارگشایی واقع در خیابان 
مولوی، رو به روی میدان محمدیه مراجعه کنند. قابل ذکر است، 
بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است و 91 سال 

قدمت دارد .

تعیین تکلیف سپرده گذاران افضل توس ازامروز 
در بانک آینده 

بانک آینده در اطالعیه ای اعالم کرد: تعیین تکلیف ســپرده های تعاونی 
منحله افضل توس تا سقف یک میلیارد ریال ازامروز چهارم آذر  در شعب 
این تعاونی آغاز می شود.بانک آینده در اطالعیه خود از سپرده گذاران این 
تعاونی خواسته است طبق جدول زمان بندی اعالم شده به شعب مراجعه 
کنند.در این اطالعیه آمده است: پیرو اطالعیه  های قبلی  این بانک در باره 
مصوبه شــورای پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
برای واگذاری مدیریت دارایی هــا و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس 
)درحال تسویه( به بانک آینده، بدین وسیله، به اطالع  سپرده  گذاران تعاونی 
پیش  گفته می رساند؛ حسب تصمیم سران سه قوه، مجوز پرداخت سپرده 
های اشخاصی که مجموع مانده سپرده های صاحب حساب، بیش از مبلغ 
۳0 میلیون ریال تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال است، از سوی مراجع ذی 
صالح ابالغ شــده است.از این گروه از سپرده  گذاران دعوت می شود طبق 
برنامه زمان  بندی به  همراه اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه یا گواهی 
سپرده، به شعب افتتاح  کننده حساب خود مراجعه کنند.بانک آینده تاکید 
کرده است؛ پس از شناســایی، ارزیابی و انتقال مابقی دارایی های تعاونی 
مذکور و دریافت مجوزهــای الزم ازمراجع ذی  صالح، درباره نحوه تعیین 
تکلیف موجودی سایر سپرده گذاران، اطالع  رسانی الزم صورت می گیرد.

ایران در آستانه پیوستن به اتحادیه اقتصادی 
اورآسیا

مذاکرات اتحادیه اقتصادی اورآســیا با ایران به مراحل پایانی خود نزدیک 
می شوند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ایگور شووالف، معاون نخست وزیر روسیه 
گفته است: اتحادیه اقتصادی اورآسیا درحال اتمام مذاکراتش با ایران است 
و امیدواریم که بزودی مذاکرات با ســنگاپور را نیز به پایان برســانیم. وی 
افزود: ما بــه روند امضای توافقنامه  ایجاد منطقه تجاری آزاد با چین هم 
نزدیک شــده ایم و این اتحادیه آغاز مذاکرات با ده ها کشور از جمله مصر 
و هند را در دســتور کار خود دارد. اتحادیه اورآسیا، نهادی اقتصادی است 
که بر اســاس ایده روسیه در حال شکل  گیری است و شروع آن در قالب 
اتحادیه گمرکی اورآســیا میان سه کشور روسیه، قزاقستان و بالروس در 
اکتبر 2007 میالدی آغاز شــد و از سپتامبر 2009 میالدی سه کشور در 
خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشــترک به توافق دســت یافتند. در حال 
حاضر روسیه، ارمنستان، بالروس، قراقستان و قرقیزستان عضو این اتحادیه 

اقتصادی هستند و مولدوای به عنوان ناظر در آن حضور دارد.

توسعه صنعت در گرو استاندارد

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین و ابالغ استانداردهای 
ملی کالبد و مواد کتاب در آینده نزدیک با همکاری وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، نیره پیروزبخت در آســتانه روز 
کتابگردی با اشــاره به اینکه در آینــده نزدیک با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استانداردهای ملی کالبد و مواد کتاب در 
ایران تدوین و ابالغ خواهد شد، اظهار کرد: این موضوع هم در صرفه 
جویی مواد موثر خواهد بود، هم طول عمر کتاب را افزایش خواهد 
داد و هم کاربرد کتاب را ســهل تر خواهد کرد. وی افزود: توسعه و 
موفقیت صنعت در گرو توسعه استاندارد و توسعه استاندارد در گرو 
ارتقای فرهنگ استاندارد است. در این راستا سازمان ملی استاندارد 
به مسائل فرهنگی، به ویژه حوزه کتاب و نشر توجه دارد و فرهنگ 
را پشــتوانه استاندارد می داند. رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
در ادامه با بیان اینکه دانشنامه ها برای توسعه هر دانشی ضروری 
هستند، خاطرنشان کرد: دانشنامه استاندارد در حال تدوین است و 

بزودی شاهد انتشار مجلدات موضوعی آن خواهیم بود.

یادداشت شریعتمداری  تاکید کرد:

ساماندهی واردات در مسیر حمایت از تولید داخلی

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال با تشریح 
آخرین وضعیت معامالت آتی سکه گفت: از 
ابتدای امسال تا 20 آبان، 8800 قرارداد آتی 
در روز بوده که در دو هفته اخیر، به ۳۳ هزار 
قرارداد در روز رسیده است.علیرضا ناصرپور 
به  بازار معامالت آتی سکه طال  به  اشاره  با 
عنوان یکی از بازارهای نقدشونده در کشور 
که چندین سال از راه اندازی آن سپری شده، 
علیرغم  تاکنون،  راه اندازی  ابتدای  از  گفت: 
فراز و نشیب های بازار دارایی پایه آن یعنی 
سکه طال، همواره بازار معامالت قراردادهای 
حال  در  صعودی  روند  یک  طال  سکه  آتی 
بهبود بوده داشته و در حال حاضر از عمق 
بازار  توسعه  است.مدیر  برخوردار  مناسبی 
متون  در  افزود:  ایران  کاالی  بورس  مشتقه 
می شود  گفته  بازاری  به  عمیق  بازار  مالی، 
انجام  آسانی  به  فروش  و  خرید  آن  در  که 
مبادله  برای  انتظار  زمان  مدت  و  می شود 
یابد؛  کاهش  ممکن  به حداقل  بهادار،  ورقه 
توان  مبنای  بر  بازار،  دیگرعمق  عبارت  به 
خرید یا فروش تعداد زیادی ورقه بهادار در 
کوتاه ترین زمان بدون تاثیرگذاری شدید بر 
بازار  واقع  قیمتها است.وی تصریح کرد: در 
عمیق، بازاری نقد شونده ها است که هیچ گاه 
نخواهد  بی جواب  فروشی  یا  خرید  سفارش 
بازار  یک  بودن  عمیق  اساس،  این  بر  ماند؛ 
به معنی نوسان نداشتن و ثبات قیمتها در 
عمق  با  بازارهای  بسا  چه  نیست.  بازار  آن 
زیرا  باشند؛  نیز  باالیی  نوسانات  دارای  باال 
اصوالً نوسانات قیمت تحت تأثیر مولفه های 
بنیادی و تکنیکی و نیز نوع تحلیل فعاالن 
به نحوی که در  تغییرات آن است؛  از  بازار 
بازار قراردادهای آتی مهمترین و تأثیر گذار 
تغییرات  قیمت  نوسانات  در  عامل  ترین 
قیمت دارایی پایه و به طور مثال سکه طال 
است.ناصر پور در خصوص نقدشوندگی این 

بازار ها نیز توضیح داد: اصوالً برای سنجش 
عمق و نقدشوندگی در یک بازار شاخص های 
دقیق علمی وجود دارد و بیان مطالب کلی 
تحت عنوان بازار کم عمق بیان دقیقی نمی 
خرید  قیمت  بین  اختالف  افزود  وی  باشد. 
و فروش )اسپرد( و حجم معامالت و تعداد 
معامالت رابطه قابل توجهی با نقدشوندگی 
و  معامالتی  های  هزینه  این  بر  عالوه  دارد. 
نقدشوندگی  در  نیز  معامالت  انجام  سرعت 
تاثیرگذار است بنابراین برای بررسی عمق و 
نقدشوندگی یک بازار الزم است این شاخصها 

مورد بررسی قرار گیرند.
اختالف بین قیمت خرید و فروش

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران با 
اشاره به ساز و کار این بازار تشریح کرد: بازار 
قرارداد آتی سکه طال مانند بسیاری از بازارهای 
اوراق بهادار در تمامی بورس های مطرح دنیا 
مبتنی بر سازوکار حراج پیوسته فعالیت می 
کند. وی گفت: در بازارهای مبتنی بر حراج 
پیوسته شکاف قیمتی بین سفارش های خرید 
و فروش در هر لحظه بسیار حائز اهمیت است.

ناصر پور در پاسخ به این سوال که وضعیت 
نقدشوندگی این بازار در حال حاضر چگونه 
است؟ گفت: در بازار قراردادهای آتی سکه طال 
حداقل تغییر قیمت سفارش، 500 تومان به 
ازای هر سکه است. با توجه به قیمت سکه این 
مبلغ معادل 0.0۳ درصد از قیمت سکه است. 
در نماد تیرماه 1۳97 از زمان راه اندازی این 
نماد که در تاریخ 21 شهریور 96 بوده است، 
در بیش از 90درصد دوره معامالتی اختالف 
قیمت خرید و فروش برابر با 500 تومان یا 

همان حداقل اختالف قیمت خرید و فروش 
)Tick Size( بوده است.وی افزود: در واقع 
با توجه به این شاخص این بازار در نقدشونده 
ترین حالت خود قرار دارد. اهیمت این شکاف 
قیمیتی ناچیزز مانی مشخص می شود که آن 
با نقدشونده ترین اوراق بهادار موجود در  را 

کشور مقایسه کنید.
تعداد خریداران و فروشندگان

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران 
افزود:  بازار  این  کنونی  وضعیت  توضیح  در 
با  بازار قراردادهای آتی در روزهای اخیر  در 
توجه به آمار معامالت منتشر شده در سایت 
بورس کاالی ایران در چند روز اخیر تقریبا 
فروشنده   1000 و  خریدار   1000 از  بیش 
داشته  وجود  ماه  شهریور  نماد  در  روزانه 
است. بنابراین تعداد خریداران و فروشندگان 
در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته 
اند که موضوع نشان از افزایش نقدشوندگی 
و عمق بازار دارد.ناصر پور به حجم معامالت 
قراردادهای آتی سکه اشاره کرده و گفت: از 
ابتدای امسال تا 20آبان ماه میانگین روزانه 
حجم معامالت در بازار قراردادهای آتی 8800 
قرارداد در روز بوده است؛ اما در دو هفته اخیر 
این عدد به بیش از ۳۳ هزار قرارداد رسیده 
برابری   ۴ حدود  افزایش  از  حاکی  که  است 
است.به  اخیر  روزهای  در  معامالت  حجم 
اعتقاد وی، این امر، نشان دهنده معامله روزانه 
بیش از ۳۳0 هزار سکه در بازار آتی بورس 
کاالی ایران است و با توجه به توضیحات داده 
شده در مورد عمق بازار که تغییرات قیمتی با 
افزایش سفارشات خرید و فروش و درنتیجه 

حجم معامالت همراه است، این موضوع در 
مورد بازار قراردادهای آتی سکه طال نیز صادق 
با  اگر  واقع  در  ناصرپور،  گفته  است.به  بوده 
افزایش فعاالن بازار و حجم سفارشات خریدار 
اتفاق  قیمتی  توجه  قابل  تغییرات  فروش  و 
بیافتد نه تنها نشان از کم عمقی بازار نیست 
بلکه خود یکی ازنشانه های عمیق بودن بازار 

است..
محدودیت در میزان موقعیتهای باز مشتریان

وی افزود: در بازار قراردادهای آتی سکه طال 
تعداد موقعیت باز اعم از خرید و فروش که 
هر مشتری میتواند اخذ کند دارای محدودیت 
است. در حال حاضر هر مشتری حقیقی در هر 
نماد معامالتی میتواند حداکثر 500 موقعیت 
باز داشته باشد و در مجموع تمامی 5 نماد 
معامالتی نیز بیشتر از 1000 موقعیت باز در 
یک طرف نمی تواند داشته باشد.به گفته این 
مقام مسئول در بورس کاالی ایران، همچنین 
مشتریان حقوقی نیز بر فرض داشتن سرمایه 
کافی حداکثر تا 10 درصد موقعیت های باز 
هر نماد معامالتی میتوانند موقعیت باز اخذ 
حقوقی  مشتریان  وجود  این  با  حتی  کنند، 
طی هفته اخیر کمتر از ۳ درصد معامالت را 
به خود اختصاص داده اند. طبق آمار منتشر 
شده در سایت بورس کاالی ایران بیش از 97 
مشتریان  به  مربوط  معامالت  حجم  درصد 
حقیقی بوده است.وی افزود: وجود محدودیت 
در تعداد موقعیتهای باز هر مشتری نیز خود 
عاملی است که مانع از تغییر قیمت توسط 
یک یا چند مشتری میشود. زیرا یک مشتری 
در یک نماد معامالتی بیشتر از 500 موقعیت 
به حجم  توجه  با  که  اخذ کند  نمیتواند  باز 
معامالت متوسط بیش از ۳۳ هزار قراردادی 
در دو هفته اخیر تعداد 500 قرارداد چیزی 
حدود 1.5 درصد از این حجم میشود که تاثیر 

بسیار ناچیزی در بازار خواهد داشت.

معامله روزانه 330 هزار سکه در بورس

 افزایش قيمت نان از دوشنبه
 در کشور اجرایی می شود

 تکميل ۳۰۰ کيلومتر خط دوم ریلی
 تا پایان سال

گروه صنعت: اتاق اصناف ایران، بخشنامه 
افزایش قیمت انواع نان را در استان تهران 
صادر کرد. این بخشنامه در راستای اجرای 
مصوبه ستاد تنظیم بازار که مجوز افزایش 
را  ماه  آذر  اول  از  نان  قیمت  درصدی   15
افزایش  است.  شده  صادر  کرد،  تصویب 
قیمت نان معموال با دو هدف رقابت پذیری 
البته  می شود.  انجام  آن  کیفیت  افزایش  و 
نیز  استان ها  مراکز  در  نان  قیمت  افزایش 
همراهی  با  و  استاندار  نظارت  با  است  قرار 
اتحادیه های صنفی انجام شود و در استان 
تهران نیز اتاق اصناف ایران عهده دار اجرای 

آن است.
استان  در  نان  قیمت  درصدی  افزایش 15 
به  جدید  نرخ نامه های  ابالغ  از  پس  تهران 
به صورت  آذرماه  روز شنبه ۴  از  نانوایی ها 
بخشنامه  براساس  می شود.  اجرایی  رسمی 
ستاد تنظیم بازار و مجوز اتاق اصناف ایران، 
نرخ انواع نان سنتی )تافتون، لواش، سنگک 
و بربری( از یک آذرماه حداکثر 15 درصد 

افزایش یافت. این گزارش می افزاید: پس از 
تعیین نرخ نان که با برگزاری جلسه ای در 
استانداری استان تهران و با حضور مسئوالن 
تا  شد  مقرر  شد،  انجام  تهران  انصاف  اتاق 
افزایش قیمت نان در استان تهران پس از 
تدوین و ابالغ نرخ نامه جدید، به واحدهای 
درآید.  اجرا  به  چهارشنبه  روز  در  صنفی 
رئیس اتحادیه نانوایان گفت:افزایش قیمت 
از  بعد  روز  دو  و حدود  تهران  در  شنبه  از 
آن، در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.به 
در  زراعتکار  قاسم  مهر،  خبرنگار  گزارش 
بین  نمایشگاه  یازدهمین  افتتاحیه  مراسم 
المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران 
قیمت  افزایش  طرح  شدن  اجرایی  گفت: 
واگذار  ایران  اصناف  اتاق  به  تهران  در  نان 
از شنبه در  این طرح  اساس  براین  و  شده 
تهران اجرایی می شود.وی به مهراضافه کرد: 
با یک  استانها  افزایش قیمت در  همچنین 
الی دو روز تاخیر و با اعالم به استانداران و 

فرمانداران اجرایی می شود.

معاون فنی و زیر بنایی شــرکت راه آهن از 
تکمیل ۳00 کیلومتر خط ریلی دوم تا پایان 
سال خبر داد و گفت: بهره برداری از خطوط 
مســتلزم نصب و راه اندازی سیســتم های 

عالیم و ایمنی است.
به گــزارش زمان بــه نقل ازصداوســیما، 
مازیار یزدانی با اشــاره به قدمت ۴0 ســاله 
سیســتم های عالیم موجود در شبکه ریلی 
کشــور گفت: این سیستم ها به دلیل اینکه 
ادوات آن دیگر تولید نمی شــود، قابل ارتقا 
نیســت و باید به طول کامل با فناوری روز 
جایگزین شــود.یزدانی با بیان اینکه »برای 
بهره مندی از فناوری های عالیم روز جهان، 
مدل نوین  برای مناقصه در نظر گفته شده 
اســت، گفت: با توجه به اینکــه همچنان 
مشــکالت بنیادین بانکی رفع نشده است، 
پیشــنهاد مناســبی که مورد قبول شرکت 
راه آهن باشد مطرح نشده است و همچنان 
در حال مذاکره هســتیم. وی یادآور شد: به 
همین خاطر نمی توان به طور مطمئن زمان 

تحویل خطوط مجهز به سیستم های جدید 
عالیم را اعــالم کرد.یزدانی افزود: تمرکز بر 
افزایش ایمنی برای کاهش سوانح و نگاه ویژه 
به پدافند غیرعامل ، اســتفاده از مشارکت 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد 
اشتغال مستقیم و غیرمســتقیم با ارتقای 
بهــره وری از مولفه های مهــم حوزه فنی و 
زیربنایی راه آهن در راستای تحقق سیاست 
های اقتصادی مقاومتی است.سیستم عالیم 
نوین شامل تجهیزات کنار خط و نصب شده 
در قطــار )on - Board( بــوده و وظیفه 
اصلی آن کنترل حرکت و ســرعت قطارها 
جهــت جلوگیری از برخورد قطارهاســت.

سیستم کنترلی نصب شــده بر روی قطار 
با دریافت اطالعات کنترلی موظف است در 
صورت تخطی راهبر قطار، وارد عمل شــود 
و با اعمال فرامینی همچون قطع سیســتم 
محرکه قطار، فعال کردن ترمز سرویس و در 
نهایت فعال کردن ترمز اضطراری از هرگونه 

سانحه و تصادفی جلوگیری کند.
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اوقات شرعی

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم 
باید به حقیقت عشق بورزیم. 

)اسکات پک(

سـاقی بیا که يار ز رخ پرده بر گرفت
کـار چـراغ خلوتیان باز درگرفت

آن شمع سرگرفته دگر چهره بر فـروخت
وين پیر سـالخورده جوانی ز سر گرفت

امروز با حافظ

 عرضه رمان جدید بوالو-نارسژاک 
با اسمی ژاپنی

»بُن  پلیسی  رمان 
یر  پی  نوشته  سای« 
بوالو و توماس نارسژاک 
با ترجمه عباس آگاهی 
توسط انتشارات جهان 
راهی  و  منتشر  کتاب 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان پلیسی »بُن سای« نوشته 
پی یر بوالو و توماس نارسژاک به تازگی با ترجمه 
کتاب  جهان  انتشارات  توسط  آگاهی  عباس 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، 
هفتادوپنجمین عنوان از مجموعه پلیسی نقاب 

است که توسط این ناشر چاپ می شود.
عنوان »بن سای« واژه ای ژاپنی و مرکب از دو 
)گیاه/روییدنی(  سای  و  )گلدان/ظرف(  بن  جز 
است. این درخت کوتاه زاییده هنر سنتی ژاپنی 
است. نمونه های مشابه آن در فرهنگ های چینی، 
این  نیز وجود دارد. پرورش  ویتنامی و کره ای 
درخت به گونه ای است که شکلی مینیاتوری 
پیدا می کند. به این منظور از فن های گوناگون 
همچنین  و  ریشه  و  برگ  و  شاخ  پرورش  در 
تغذیه گیاه استفاده می شود: هرس کردن شاخ 
و برگ و لیگاتور ریشه ها )بستن و قطع آوندها 
از رسیدن مواد الزم به ریشه و  برای ممانعت 
رشد گیاه(، قرار دادن گیاه برای مدتی در حالت 
مایل )که موجب خمیدگی تنه آن می شود( و 
سپس ادامه رشد به صورت عمودی )تا بقیه تنه 

به صورت عمودی درآید( و ...
بین  موضوعش،  و  عنوان  خاطر  به  رمان  این 
آثار بوالو و نارسژاک، برای مخاطبان کتابی تازه 
محسوب می شود. این دو نویسنده محل وقوع و 
شکل گیری داستانشان را در شهر بایو و در نوعی 
کلینیک قرار داده اند که ویژه با مبارزه با دردهای 
جسمی و روانی و تهیه انواع پروتز است. محل 
وقوع حوادث داستان، 7 کیلومتری سواحلی است 
که در سال 19۴۴ قوای متفقین با گذشتن از 
دریای مانش، قدم به خشکی گذاشتند. مخاطبی 
که رمان  را می خواند، همراه با جلوتر رفتن در 
صفحات کتاب، به مباحثی درباره درد و اندام های 
مصنوعی بر می خورد که به تجسم هرچه بیشتر 
صحنه های روایت شده کمک می کنند. به این 
ترتیب، خواننده، رابطه بن سای و موضوع کتاب 

را خواهد فهمید.

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

فضای  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مجازی به عنوان یک فرصت برای افزایش 
مطالعه و کتابخوانی یاد کرد وگفت: فضای 

مجازی یک قالب برای کتابخوانی است.
کتابگردی  در حاشیه   سیدعباس صالحی 
در کتابفروشی نشر باغ در جمع خبرنگاران 
درباره تاثیرگذاری فضای مجازی بر میزان 
مطالعه به ویژه برای جوانان گفت: هر قالبی 

می تواند یک فرصت یا یک تهدید باشد. 
وی افزود: فضای مجازی در حالی که ممکن 
است یک تهدید برای کتابخوانی به نظر آید 
ولی دقیقا می تواند یک فرصت نیز باشد تا 
از طریق فضای مجازی اطالع رسانی خوب 
برای یک کتاب صورت گیرد یا تبلیغ خوب 
یا مشاوره خوب  باشیم  برای کتاب داشته 

برای کتاب فراهم کنیم. 
مجازی  فضای  حتی  کرد:  تاکید  صالحی 
و  رایت  کپی  کردن  رعایت  صورت  در 
و  مطالعه  فرصت  تواند  می  مالکیت  حق 
قالب ها  نظرم  به  چون  باشد.  کتابخوانی 
مهم نیستند مهم این است که مردم کتاب 
بخوانند و فضای مجازی در این زمینه یک 

فرصت برای کتابخوانی است.
گاهی  نیز گفت:  کتابگردی  روز  درباره  وی 
برخی از کارها ممکن است نمادین به نظر 
برسد ولی تاثیر واقعی آن و فضای کارکردی 

آن به گونه ای دیگر است و ما نباید نمادها را 
از ارزش هایی که دارند، نادیده بگیریم حتی 

اگر تاثیر آنها را به سرعت مالحظه نکنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: بر همین 
بیش  ها  کتابفروشی  باید  معتقدیم  اساس 
چون  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  گذشته  از 
کتابفروشی ها به  عنوان یک پاتوق و پایگاه 
حوزه  مستقیم  اتصال  خط  که  فرهنگی 
فرهنگ مکتوب با مخاطب برقرار می کنند، 
سال های سال بلکه قرن ها به عنوان یک 

پایگاه ارتباطی اندیشه و تفکر بوده است. 

را  شهر  های  کتابفروشی  تعداد  صالحی 
اینکه  گفت:  و  کرد  مقایسه  درختان  با 
شود  کمتر  شهر  یک  کتابفروشی های 
یک  درختان  تعداد  که  است  آن  شبیه 
به  توجه  ما  گاهی  البته  شود.  کمتر  شهر 
نسبت  و  داریم  شهر  درختان  شدن  کم 
شدن  کم  به  ولی  داریم  حساسیت  آن  به 
کتابفروشی های شهر حساسیت و دغدغه 

کمتری داریم. 
کرد:  اضافه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اخیر و در هفته  کتاب  اینکه در سال های 

در  کتابگردی  که  برقرارشده  سنت  این 
نمادین  حرکت  یک  باشد  ها  کتابفروشی 
است که جایگاه اساسی کتابفروشی را در 
و  دارد  ما  برای  بزرگ  و  کوچک  شهرهای 
یک  حتی  که  باشیم  داشته  دغدغه  باید 
کتابفروشی تعطیل یا کم رونق نشود بلکه 
توجه  سبز  فضای  توسعه  به  که  همانگونه 
نیز  ها  کتابفروشی  توسعه  به  کنیم،  می 

بیاندیشیم.
وی درباره طرح های وزارت فرهنگ و ارشاد 
از کتابفروشی ها به  اسالمی برای حمایت 
از طرح  ویژه در شهرستان ها گفت: یکی 
های اولیه عبارت است از طرح حمایت از 
و تجهیز کتابفروشی ها  نوسازی  و  تاسیس 
که با همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و بانک  شهر انجام می شود. 
صالحی افزود: بر این اساس اولویتی را برای 
کتابفروشی های شهرستان ها درنظر گرفته 
ایم تا ضمن حمایت از تاسیس کتابفروشی 
ها به توسعه کتابفروشی ها نیز بپردازیم و 
شهرداری ها در  کشور به ویژه با توجه به 
فعالیت های شورای شهر در تهران و سایر 
شهرها ضروری است تا در این زمینه توجه 
هر  کنار  در  که  ای  گونه  به  باشند  داشته 
و  ساخت  به  شود،  می  ساخته  که  پارکی 

توسعه کتابفروشی ها نیز فکر کنیم.

 فضای مجازی را به فرصتی برای کتاب خواندن تبدیل کنیم

خواننده موسیقی ایرانی با اشاره به انتشار تازه ترین آلبوم خود 
در هفته های آتی از انتخاب راهی در ژانر کاری اش سخن گفت 

که منتقدانی هم داشته است.
حجت اشرف زاده خواننده موسیقی ایرانی که آلبوم »به وقت 
عاشقی« وی به زودی در بازار موسیقی منتشر می شود در 
گفتگو با مهر با اشاره به حضور توامان موسیقی اصیل ایرانی 
و موسیقی الکترونیک در آثار تولید شده سال های اخیرش 
توضیح داد: برای رسیدن به نوعی از موسیقی که هم مورد 
پسند اهالی موسیقی و هم طیف مختلف مخاطبان باشد باید 
هدفگذاری مناسب و ایده پردازی درستی اتفاق بیفتد و من 
معتقدم که موسیقی اصیل ایرانی به عنوان گونه ای که همیشه 
در تاریخ ماندگار است باید در همه کارهایی که به مخاطبان 
ارائه می دهم نقش محوری داشته باشد. خواننده آلبوم »ماه و 
ماهی« افزود: من در حوزه موسیقی اصیل ایرانی بسیار ریسک 
پذیر هستم کما اینکه آلبوم »ماه و ماهی« به نسبت انتشار آلبوم 
»شهر پریشانی« به عنوان یک اثر کامال اصیل، نوعی دگرگونی 
در جنس موسیقی ای بود که به مخاطبان ارائه می دادم. من 
در آلبوم »وقت عاشقی« هم به صورت کامال مشخص وارد فرم 
هایی در تنظیم و ترکیب موسیقی الکترونیک با موسیقی اصیل 

ایرانی شدم که امیدوارم مورد پسند مخاطبان قرار گیرد. 

 حجت اشرف زاده 
»وقت عاشقی« منتشر می کند 

رامبد جوان، مجری، بازیگر و کارگردان کشورمان در صفحه 
شخصی اینستاگرامش نوشت:

پایان رویای خالفت  جدال داعش با مردم محدود به جنگ 
فیزیکی و تن به تن نبود. این گروه تروریستی روح ، ذهن 
،شادی و تفکِر مردم را هدف می گرفت اما اکنون آخرین قلعه 

داعشیان در شهر ابوکمال بر سرشان خراب شد.
و این پایان داعش بود پایانی که با رشادت های مثال زدنی 
حججی ها و سردار سلیمانی ها و سربازان گمنام وطنمان ثمره 

داد.
ضمن تبریک به مردم شریف ایران ، سوریه و عراق ، الزمه 
چند نکته را یادآوری کنم: 1. سپاسگزاریم از فداکاری همه ی 
مدافعان حرم، خانواده هاشان و شخص حاج قاسم سلیمانی 2. 
مبارزه سخت و غریبانه و کم کردن شر شرارت های خبیث ترین 
انسانهای روی زمین از سر مردم کشور و مردم مظلوم عراق و 
سوریه کاری در خور تحسین بود که در تاریخ ثبت خواهد شد 
۳. این امنیت بی نظیر کشورمان در یک منطقه پر بحران ب 
سبب زحمات در کشور غریب از سوی مدافعان حرم بوده است 
۴. تبریک میگویم مجددا به مردم ایران به خاطر داشتن چنین 
فرزندانی 5. و در پایان آرزوی سالمتی برای همه ی ایرانیان ، 

مردم آزاده ی جهان و سربازان کشور عزیزم دارم.

 واکنش رامبد جوان
 به سرنگوني داعش

دور  برگزاری  آستانه  در  پاپ  موسیقی  مطرح  خواننده 
تازه کنسرت هایش قطعه »جز عشق نمی خواهم« را در 

فضای مجازی منتشر کرد.
علیرضا عصار خواننده موسیقی پاپ در آستانه برگزاری 
نمی  عشق  »جز  قطعه  خود  های  کنسرت  تازه  دور 

خواهم« را در دسترس مخاطبانش قرار داد.
به همت موسسه صوت »آوای هنر«  این قطعه که  در 
منتشر شده، روزبه بمانی ترانه سرا، پویا نیکپور آهنگساز 

و تنظیم کننده حضور دارند.
ق/  مجوز1176/  با  خواهم«  نمی  عشق  »جز  قطعه 
8/96دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

 علیرضا عصار
 »جز عشق نمی خواهم« را خواند

کاریکاتور

زن وشوهر بازیگر در دلتنگي 
جلوي دوربین رفتند

دلتنگی  جشن  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
بود  شده  آغاز  پیش  هفته  سه  حدود  که 
همچنان ادامه دارد و بابک حمیدیان و مینا 
این  از  پیش  رفتند.  دوربین  جلوی  ساداتی 
و  قناعت  ساغر  تشکر،  بهنام  کیایی،  محسن 
پانته آ پناهی ها نیز جلوی دوربین رفته بودند. 
فردین خلعتبری نیز قرار است موسیقی این 

فیلم را بسازد.
رابطه  درباره  دلتنگی  جشن  سینمایی  فیلم 
فضای  با  آن  خوردن  گره  و  آدم ها  واقعی 
دارند  فیلم تالش  مجازی است و سازندگان 
تا اولین نمایش فیلم در سی وششمین دوره 

جشنواره فیلم فجر باشد.
بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام تشکر، 
قناعت،  پناهی ها،ساغر  پانته آ  ساداتی،  مینا 
ناصری،  عرفان  فدوی،  روزبه  نظریه،  پریوش 
علی دهبان و ندا عقیقی به عنوان بازیگران 

فیلم جشن دلتنگی هستند.
عوامل فیلم سینمایی جشن دلتنگی عبارتند 
نویسنده  آذربایجانی،  پوریا  کارگردان:  از؛ 
سرتوه،  مونا  و  آذربایجانی  پوریا  فیلمنامه: 
زرین دست،  علیرضا  فیلمبرداری:  مدیر 
میرکیانی،  مهرداد  چهره پردازی:  طراح 
خشایار  تدوینگر:  برومند،  آرش  صدابردار: 
موحدیان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: 
مرضیه  لباس:  مسوول  غفارزاده،  حمیدرضا 
مهیار  کارگردان:  دوم  دستیار  حبیبی، 
دهقانی،  امیرعباس  صحنه:  مدیر  اسالمی، 
دستیار  روزبهانی،  حسین  تدارکات:  مدیر 
تدارکات: اسماعیل شاهیوند، منشی صحنه: 
آرزو نیکپور، عکاس: مونا سرتوه، مدیر روابط 
عمومی و تبلیغات: علی زادمهر، تهیه کننده: 

قائم مقامی. علی 

خبر

مستند،  فیلم های  برجسته ی  تدوینگر  نجفی راد  حمید 
ملی  مسابقه  بخش  به  یافته  راه  آثار  تدوین  رکورددار 

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت است.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره بین المللی 
سینماحقیقت، وی تدوین فیلم های در جستجوی فریده، 
ملوانان تنها به دریا نمی روند، هاسوخته و پریدن از روی 

دیوار آتش را برعهده داشته است.
تدوینگران بخش »مسابقه ملی«  پُرکارترین  رتبه دوم  در 
حسن  باقری،  مهدی  سینماحقیقت،  یازدهم  جشنواره 
نقاشی و بابک بهرام بیگی قرار گرفتند که دو فیلم را تدوین 
و  خاک«  بند  آب،  »بند  فیلم های  تدوین  باقری  کردند. 
نقاشی  داشته؛  برعهده  را  خانه خورشید«  »در جستجوی 
تدوین کرده  را  و »شبیه مضحک«  مستندهای »وازاریه« 
»در  و  »دود«  فیلم های  تدوین  هم  بیگی  بهرام  و  است 

جستجوی خانه خورشید« را انجام داده است.
نازنین  زاهدی اصل،  آرش  حیدری،  بابک  اسحاقی،  آرش 

مفخم، فرحناز شریفی، محدثه گلچین عارفی، شهروز توکل، 
شهرام میراب اقدم، ابراهیم سعیدی، عماد خدابخش، شیرین 
رضانیا،  صادق  پورفر،  محمد  سلیمیان،  آزاده  برق نورد، 
محمدحسین  ایروانی،  مهدی  جمشیدی گوهری،  حسین 
حیدری، سیدمرتضی بشارتی و... هم از جمله تدوینگرانی 

هستند که با یک فیلم در جشنواره امسال حاضر هستند.
»آبی  مستند  تدوین  با  الهوتی«  »آرش  گذشته  سال 
افتخار  کمرنگ« موفق به کسب تندیس جشنواره، دیپلم 
و جایزه نقدی بهترین تدوین جشنواره سینماحقیقت شده 

بود.
امور  سازمان  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  *مرکز 
فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  یازدهمین  سینمایی، 
تا 26  روزهای 19  را طی  ایران »سینماحقیقت«  مستند 
که  راهنماست«  بهترین  با شعار »حقیقت  آذرماه 1۳96، 
از فرمایشات حضرت علی)ع( است، در شهر تهران برگزار 

خواهد کرد.

حمید نجفی راد رکورددار »تدوین« سینماحقیقت

تاریخ برگزاري جشنواره کن تغییر کرد

بنابر اعالم اسکرین دیلی، جشنواره فیلم کن در سال 2018 یک روز زودتر 
از همیشه شروع به کار می کند.

هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن سه شنبه 8 ماه می شروع به کار 
می کند و جشنواره با حفظ طول معمول خود، مراسم اختتامیه و اهدای 

جوایز را شنبه 19 می برگزار می کند.
پی یر لسکور رییس جشنواره گفت امیدوار است این جابه جایی بتواند به 

توازن مجدد جشنواره کمک کند و انرژی بیشتری به آن ببخشد.

تکذیب اکران »ارادتمند: نازنین، بهاره، تینا«  در تورنتو

تورنتو  در  تینا« در جشنواره سینه-ایران  بهاره،  نازنین،  »ارادتمند:  فیلم 
نمایشی نداشته است.

شرکت  بدلیل  اخیرا  کرد:  اعالم  سینه-ایران  جشنواره  عمومی  روابط 
در  ایران  در جشنواره سینه  کاهانی  عبدالرضا  ایران،  کارگردان سینمای 
تورنتو، خبری در مورد نمایش فیلم »ارادتمند: نازنین، بهاره، تینا« در این 
جشنواره پخش شده است که بدین وسیله این خبر کامال تکذیب می شود.

فیلم های  اتمام رسید. فهرست  به  جشنواره سینه-ایران یکشنبه گذشته 
و  است  موجود  اکران ها  کامل  برنامه  و  جشنواره  در  شده  داده  نمایش 
عبدالرضا کاهانی به عنوان مهمان جشنواره و برای برگزاری یک کارگاه 
جشنواره  این  در  »هیچ«  فیلم  نمایش  همچنین  و  کارگردانی  تخصصی 

حضور داشته است.

اریک کانتونا وارد بازار نشر شد 

بازیکن سابق فوتبال با انتشار کتابی متفاوت که ترکیبی از فلسفه و طراحی 
است، وارد بازار نشر شد. به گزارش از آمازون، کتاب »دفتر یادداشت من« 
کتابی از اریک کانتونا است که 16 نوامبر 2017 وارد بازار نشر شده است.

کانتونا که همیشه یک وجه هنری نیز داشته و از وقتی خیلی جوان بود 
عالقه اش را به نقاشی و عکاسی ابراز می کرد، بعد به نوشتن روی آورد و 
اکنون در قالب یک یادداشت نویسی کوتاه، کتابی منتشر کرده که ترکیبی 
آثار طراحی  از  این کتاب مجموعه ای  یاداشتش است. در  از کتابچه های 
وی که تاکنون هرگز دیده نشده بودند ارایه شده و در عین حال او درباره 
مسایل مختلف پیرامون ما، از عشق، مرگ، حماقت یا جامعه سوال هایی 
را طرح کرده است. بازیکن سابق تیم منچستر یونایتد حدود 100 طراحی 
و مشاهداتی درباره موارد پوچ و سوال برانگیز زندگی را در این کتاب گرد 
آورده است. کانتونای فرانسوی فرزند پدری است که ابتدا پرستار بود و 
و طراحی  نقاشی  به  همواره  او  روی  از همین  آورد.  روی  نقاشی  به  بعد 
عالقه نشان می داد.  این کتاب پنج شنبه منتشر شده و کانتونا در مقدمه 
آن می نویسد: »من همیشه یک مداد کوچک و کتابچه یادداشت هایم را 
با  نقاش  ماتیس  گمشده  پسر  را  خود  ناخودآگاهش  در ضمیر  او  دارم«. 

ویژگی هایی از پیکاسو می داند.

آنسوی آبها

علیرضا پاکدلاینم بازی جدید در شمال تهران!

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: با یک جنون مال سازی 
در اندرزگو، پاسداران، دزاشیب و... روبه رو هستیم که ترافیک را پیچیده تر می کند 

و الزم است مسووالن مربوطه هرچه سریع تر فکری به حال این موضوع کنند.

بازیگر »بیل را بکش« خطاب واینستین:

 الیق یک گلوله هم نیستی
 سریال طنز در تلویزیون؛

 پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونی »لیسانسه ها«

اوما تورمن با انتشار پیامی خطاب به هاروی 
واینستین متهم بزرگ سوءاستفاده جنسی 
از همکارانش در هالیوود گفت: »الیق یک 

گلوله هم نیستی«
تورمن  اوما  آسوشیتدپرس،  از  گزارش  به 
شکرگزاری  روز  پیام  از  اینستاگرام  در 
استفاده کرد تا نظرش را یک بار دیگر درباه 

واینستین بیان کند.
برای  شکرگزاری،  روز  تبریک  ضمن  وی 
همه آنهایی که دوست دارد، همه آنهایی که 
دیگران را تشویق می کنند و به آنها کمک 
می کنند تا بایستند، آرزوی طول عمر کرد.

بازیگر فیلم »کیل بیل« یا »بیل را بکش« 
در ادامه نوشت: »تازگی ها عصبانی بودم و 
چند تا دلیل داشتم، اما این ها را نمی شد از 
چهره من خواند«. این جمالت وی اشاره ای 
بود  به مصاحبه ای که دو هفته پیش انجام 

داده بود.
روز  یک  برگزاری  آرزوی  ضمن  وی 
شکرگزاری شاد، به غول هالیوود اشاره کرد 
و برای او و همدستان خیانتکار وی نوشت: 

آرزوی روزی شاد برای همه به جز تو هاروی 
واینستین و همه دسیسه چینان نابکار تو. از 
سقوط تو خوشحالم. تو الیق یک گلوله هم 

نیستی...
تورمن چندبار با واینستین کار کرده بود که 
شامل بازی در فیلم »داستان عامه پسند« 
هم   199۴ سال  در  تارانتینو  کوئنتین 
می شد. او برای این بازی نامزد اسکار شده 
بود. »بیل را بکش« نیز به تهیه کنندگی 

واینستین تولید شده بود.

تلویزیونی  مجموعه  دوم  فصل  پخش 
»سروش  کارگردانی  به  »لیسانسه ها« 
ماه(  آذر  )چهارم  شنبه  امروز  از  صحت« 
آغاز  سیما  سه  شبکه  از   ،20:۴5 ساعت 

می شود.
به  »لیسانسه ها«  سریال  اول  فصل   
کارگردانی سروش صحت و تهیه کنندگی 
رضا جودی در 28 قسمت از ۴ دی 95 از 

شبکه سه پخش شد.

نیز  تلویزیونی  مجموعه  این  دوم  فصل 
قلم  به  ای که  دقیقه  در ۴0 قسمت ۴0 
سروش صحت و ایمان صفایی به نگارش 
درآمده است که از شنبه ۴ آذر، هر شب از 
شنبه تا پنجشنبه از شبکه سه سیما پخش 

خواهد شد.
قرار است فصل سوم این سریال نیز در ۳0 

قسمت برای سال آینده تولید شود.  
امیر  شکیبا،  هوتن  رستمی،  امیرحسین 
میرعلمی،  رویا  ستوده،  متین  کاظمی، 
کاظم سیاحی، سیاوش چراغی پور، عزت 
افشین سنگ چاپ، تبسم  اهلل مهرآوران، 
مقتدی،  پریسا  سرمدی،  مریم  هاشمی، 
فرخنده فرمانی زاده، فرید اخباری، مهدی 
علی  مرتضی  هوشمند،  نیلوفر  ربیعی، 
هستند.  سریال  این  بازیگران  از  آبادی  
هنرمند خردسال این سریال عرفان برزین 

است.
با  »لیسانسه ها«  طنز  و  مفرح  سریال 
موضوع جوانان به احواالت و اتفاقات آنان 

می پردازد.


