
 شنبه
 18آذر 1396 

 20 ربیع االول  1439 
9December 2017 

 د      ور جد      ید       سال سیزد  هم 
 شماره 3640   

 تک شماره 1000 تومان 
 8 صفحه

روزانهم صبح اریان

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری گهرو : با استناد به مجوز شماره 15 مورخ 1396/8/21 شورای محترم اسالمی شهر و بر اساس ماده 13 
آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه جهت واگذاری امورات خدمات شهری ، تأمین 
رانندگان ، فضای سبز  و فعالیت پشتیبانی  و...را به شرکت های مورد تأئید اداره کار و امور اجتماعی  برای مدت 

یک سال از طریق مناقصه طبق شرایط ذیل واگذار نماید :
شرایط مناقصه :

1ـ مبلغ کل پایه برای یک ساله 4/980/000/000ریال و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهیانه مبلغ 415/000/000ریال و 
سپرده شرکت در مناقصه معادل 5درصد کل مبلغ 249/000/000 ریال میباشد ، که شرکت کنندگان می بایست به صورت واریز نقدی 

به شماره حساب سپرده ملی 310002394003 به نام شهرداری گهرو  و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند .0
2ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

3ـ شهرداری در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان را به ترتیب ضبط مینماید .
4ـ متقاضیان باید تا پایان وقت اداری روزپنچ شنبه مورخ 96/9/23 پیشنهادات خود را به دبیرخانه و رسید اخذ نمایند .

 5ـ کمیسیون معامالت در روز  شنبه تاریخ 96/9/25 تشکیل و برنده مناقصه اعالم میگردد .
 6ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج و جهت اخذ  به واحد مالی شهرداری گهرو مراجعه فرمائید .

7ـ  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 03832682744 تماس حاصل فرمائید.
8 ـ کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی ، کارشناسی و ... بر عهده برنده مناقصه می باشد .

نام  به   3100002390000 ملی  حساب  شماره  به  را  مبلغ300/000ریال  بایست  می  مناقصه  در  شرکت  اسناد  دریافت  متقاضیان   -9
شهرداری واریز نمایند.

علی محمدی ـ شهــردارگهرو

  

به گزارش زمان- الهام آمرکاشی- مدیر عامل شرکت پاالیش گاز فجر جم با 
اشاره به آمادگی شرکت پاالیش گازفجرجم برای تولید حداکثری گاز در زمستان 
پیش رو گفت: این شرکت در آبان ماه جاری نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ 

6میلیون متر مکعب گاز را فرآورش و به شبکه سراسری ارسال کرده است. 

شرکت پاالیش گاز فجر جم 
به تولید پایدار رسید

وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به اشکاالت موجود در کتاب های 
درسی، انجام اصالحات در این زمینه را نیازمند زمانی حدود ۲.۵ 
نیروی  برنامه جامع  اظهار کرد:  ساله دانست.سید محمد بطحایی 

انسانی کشور آماده شده است و به زودی ارائه خواهد شد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست های داخلی دولت و بانک مرکزی 
در حوزه های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار 
کرد: چنین وضعیتی باعث می شــود هدف مورد انتظار سیاستگذاران 

حاصل نشود و از هم گسیختگی اقتصادی بیشتر شود. 5

 بررسي چالش  نیروي انسانی 
در آموزش و پرورش

 خطر از هم گسیختگی
 در کمین اقتصاد ایران
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سرمقاله

مردمی که با کپی رایت 
بیگانه اند!

نگاه روز

3

جهالت ترامپ، مسلخی 
برای آمریکا

چرا نگفتی دکتر؟؟؟

اپیزود اول: ُکپی رایت، 
قانونی ست که بسیاری 
از ایرانیان با آن بیگانه 
را  هســتند. نمونه اش 
می توانید در سایت های 
زمانی  ببینید  مختلف 
که مثال آلبوِم خواننده ای در همان شــِب 
انتشار با کیفیت های گوناگون برای بارگذاری 
حاضر و آماده پیِش روی کاربران قرار گرفته 
است. یا کتاب ها که بدوِن اجازه ی قانونی از 
نویسنده، به صورِت پی دی اف روی سایت ها 
قرار گرفته و بارها شــکایِت نویسنده را در 
پی داشته است. جالب این که مردم از ادمیِن 
سایت تشکر و سپاس گزاری و او را تشویق 

به ادامه ی چنین کاری نیز می کنند! 

8

2 نسترن کیوان پور

به گزارش زمان، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگویی با شبکه راشاتودی روسیه تاکید کرد: اگر آمریکا از برجام خارج شود پیام خوبی به جامعه بین المللی مخابره نمی کند و اگر تصمیم آنها 
این است، ایران گزینه های خود را بر روی میز دارد و این گزینه ها به هیچ وجه محدود نیستند و من فکر نمی کنم این گزینه ها برای آمریکا خوشایند باشد.محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در این 
گفت وگو تاکید کرد که ائتالف ایجاد شده به رهبری عربستان در حال نابود کردن یمن است. او گفت: عربستان سابقه طوالنی در حمایت از گروه های افراط گرا دارد.ظریف ادامه داد: ما کسانی نبودیم 

که صدام حسین حمایت کردیم. ما از طالبان، داعش و جبهه النصره حمایت نکردیم. ما کسانی نیستیم که از افراط گرایی در سرتاسر جهان حمایت می کنیم. 

2

راهپیمایی ایرانیان 
 در محکومیت طرح شیطانی ترامپ در بیت المقدس

منصور حقیقت پور

دکتر مجید ابهری

2

ظریف تاکید کرد:

ترامپ به دنبال از سرگیری دشمنی با ایران

 افزایش
  حقوق کارکنان
 ۱۰ درصد شد

احتمال بازگشت 
بحران دارو
به کشور

 ارتقاء استانداردها
  از الزامات

 اقتصاد مقاومتی
753

خط  ونشان خاتمی برای آمریکا و اسرائیل؛ 

 ایران بر ارتقای قدرت موشکی
 مصمم است

سردار سلیمانی مطرح کرد:

دین؛ دلیل دلبستگی نسل جدید به انقالب 
3

» ایران« قهرمان وزنه برداری معلوالن جهان
در ششــمین روز از رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهــان در بخش معلوالن، 
سیامند رحمان قوی ترین وزنه بردار معلول جهان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم 
به مدال طال دســت یافت.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در ادامه رقابت های 
جهانی  وزنه برداری معلوالن در مکزیکوســیتی، سیامند رحمان در دسته مثبت 
۱۰۷ کیلوگــرم در حرکت اول وزنه ۲۶۵ کیلوگــرم را مهار کرد؛ در حرکت دوم 
وزنه ۲۷۵ کیلوگرم را جابه جا کرد و در حرکت سوم با زدن وزنه ۲۸۵ کیلوگرم به 

مدال طالی این دســته دست یافت. کاروان ایران با کسب ۳ مدال طال، ۴ نقره و 
یک برنز تا پایان روز ششم این رقابت ها در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد 
و تیم چین با ۵ مدال طال، ۴ نقره و ۲ برنز قهرمان این رقابت ها شناخته شد که 
البته ۴مدال طال، ۳ نقره و یک برنز سهم بانوان چین است و در بخش مردان تنها 
به یک مدال طال، یک نقره و یک برنز دســت یافته اســت. بنابراین تیم ایران در 

بخش مردان با ۳ طال، ۴نقره و یک برنز قهرمان رقابت های جهانی مکزیک شد.

توسعه صادرات سایپا با طراحی و تولید محصول قابل رقابت
معاون صادرات و امور بین الملل گروه سایپا گفت: برنامه های جدید گروه سایپا 

در امر طراحی و تولید محصول قابل رقابت، توسعه صادرات را در پیش دارد.
  به گزارش زمان، محســن دســتخوش جوان پس از انتخاب سایپا به عنوان 
صادرکننده نمونه در خودرو و قطعــات یدکی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: 
سایپا همچنان پیشتاز صادرات خودرو و قطعات یدکی در کشور است و نمونه 
شــدن گروه ســایپا در صادرات به هیچ وجه اتفاقی نیســت.وی گفت: گروه 

خودروسازی ســایپا در دو دهه گذشته ۸ بار صادرکننده نمونه ملی کشوری، 
۲ بار صادرکننده ممتاز کشوری و ۳ بار متوالی صادرکننده نمونه استانی شده 
اســت.معاون صادرات و امور بین الملل گروه ســایپا تصریح کرد: برنامه ریزی 
های صادرات از ســال های ۸۲ و ۸۳ آغاز شده اســت و از سال ۸۸ صادرات 
گروه ســایپا به ثمر نشسته و ریل موفقیت در ارسال محصوالت گروه سایپا به 

بازارهای جهانی همواره ادامه دارد.                             ادامه در صفحه ۷
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مردمی که با کپی رایت بیگانه اند!
*نسترن کیوان پور

اپیزود اول: ُکپی رایت، قانونی ســت که بســیاری از ایرانیان با آن بیگانه هستند. 
نمونه اش را می توانید در سایت های مختلف ببینید زمانی که مثال آلبوِم خواننده ای 
در همان شِب انتشار با کیفیت های گوناگون برای بارگذاری حاضر و آماده پیِش 
روی کاربران قرار گرفته است. یا کتاب ها که بدوِن اجازه ی قانونی از نویسنده، به 
صورِت پی دی اف روی سایت ها قرار گرفته و بارها شکایِت نویسنده را در پی داشته 
اســت. جالب این که مردم از ادمیِن سایت تشکر و سپاس گزاری و او را تشویق به 
ادامه ی چنین کاری نیز می کنند! در نگاهِ اول البته شاید برخورِد ما نیز چنین باشد! 
بدوِن پرداخِت هزینه، سریال ها، کتاب ها و آلبوم ها را در حافظه ی لپ تاپ هایمان 
داریم و خوش حال هســتیم که این امکان در کشورمان وجود دارد! اما کافی ست 
خودمان را جای نویسنده، ناشر یا خواننده ی مورِد نظر بگذاریم. آیا شما صدوست 
دارید برای کاری که سال هاســت زحمِت آن را کشیده اید، برخوردی این چنین 
ببینید؟ آیا می پسندید اثِر هنرِی شما که اغلب در قالِب انجاِم حرفه ی درآمدزای تان 
نیز است، پس از انتشار به رایگان در اختیارِ مردم قرار گیرد؟ مسلم است که جز 
افرادی که تنها دنباِل شهرت هستند و مسائِل مادی برایشان بی اهمیت است، باقی 
پاســِخ منفی خواهند داد.اپیزود دوم: قانون ُکپی رایت تعاریِف متعددی دارد؛ حق 
نشــر، حق تکثیر یا ُکپی رایت که واژه ی انگلیسی آن است، مجموعه ای از حقوِق 
انحصاری اســت که به ناشر یا پدید آورنده ی یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق 
می گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری را شامل می شود. در تعاریف 
آمده که بیش تر در حوزه های قضایی، حق نشــر از آغازِ پدید آمدِن یک اثر به آن 
تعلق می گیرد و نیازی به ثبِت اثر نیست. به عبارتی اگر بدوِن اجازه ی صاحب اثر 
یا بدوِن ذکِر منبع از اثِر او استفاده شود، صاحب اثر می تواند به صورِت قانونی وارد 
عمل شده و شخص را مورِد پیگرد قضایی قرار دهد.ایران از سال ۲۰۰۱ به سازمان 
جهانی مالکیت فکری پیوست و بسیاری از پیمان نامه های مربوط به این موضوع 
را نیز پذیرفت. پیش از آن از ســال ۱۳۴۸ قوانین مختلفی در ایران تصویب شده 
بود که از حقوِق پدیدآورندگان آثار مختلف حمایت می کرد. به این ترتیب باالخره 
می شد قوانین مختلفی اعم از قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، 
قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشــریات و آثار صوتی، قانون حمایت از حقوق پدید 
آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی را اجرا کرد که مدت ها 
مغفول بود.اپیزود سوم:  اگر یادتان باشد مدت ها پیش طرح نگارخانه ای به وسعِت 
یک شــهر در تهران برگزار شده بود. تبلیغاِت مختلِف بیلبوردهای عظیِم تهران، 
جــای خود را به بالغ بر ۷۰۰ اثر هنری برجســته از هنرمندان داخلی و خارجی 
دادند. اقدامی بسیار جالب که انگار فضای شهر را تلطیف می کرد و هنر و زیبایی 
را به شــهروندان گوشــزد.با این حال مخالفانی نیز وجود داشتند که این کار را 
نقض حقوق مؤلف می دانستند. البته الزم به ذکر است قانون ُکپی رایت یک تاریخ 
انقضا نیز دارد که در بیش تر کشــورها حدود ۵۰ تا ۷۰ سال بعد از خلق اثر، آثار 
از حمایت این قانون خارج شــده و وارد مالکیِت عمومی می شوند.این که با چنین 
موضوعی هم مخالفت شود کمی سیاه نمایی ست. به زعِم نگارنده، منتقدان وقتی 
اقدامی هنری و فرهنگی در یکی از شهرهای ایران به این وسعت به وقوع پیوست 
به جای ایرادهای به قولی بنی اسرائیلی به قانون ُکپی رایت برای ادوارد مونک، پل 
کله و غیره، به اجرای ُکپی رایت برای ناشران، نویسندگان، شاعران و خوانندگانی 
بپردازند که از اوضاِع اقتصادی متوسط یا پایین برخوردارند و هنرشان تنها تکیه گاِه 
آنان برای کسِب درآمد است؛ هنری که اگر نتواند از لحاِظ مالی آنان را تأمین کند، 
به انزوای خانه هایشان کشانده می شوند و چندین ساِل بعد افسوس خواهیم خورد 

که چرا زماِن حیاتشان به این هنرمنداِن گران قدر اعتنا نکردیم.
Nastaran.keyvanpour@gmail.com

سفر وزیر امور خارجه انگلستان 
به ایران 

ســخنگوی وزارت امــور خارجه اعــالم کرد: 
بوریس جانســون وزیر امور خارجه انگلستان 
به منظور دیدار و گفتگو با مقامات کشــورمان 
امروز به تهران می اید. به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، بهرام قاسمی با اعالم این خبر افزود: 
در این سفر آخرین وضعیت روابط دو جانبه به 
خصوص در حوزه همکاری های عالی اقتصادی 
دو کشــور، گســترش روابط تجاری، مسائل 
منطقه ای و تحوالت بین المللی مورد گفت وگو 

و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. 

هشدار اوباما نسبت به روی کار 
آمدن هیتلر جدید در آمریکا

رئیس جمهوری پیشــین آمریکا نسبت به افزایش 
بومی گرایی و به خطر افتادن دموکراسی در کشورش 
هشــدار داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، باراک 
اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا تصریح کرد که 
در دوره فعلی دموکراســی در کشورش با خطرات 
و تهدیدهایی مواجه شــده است.وی در این زمینه 
گفت: ما باید از دموکراســی مراقبت کنیم زیرا در 
غیر این صورت از بین خواهد رفت.رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا در اظهارات خــود به آدولف هیتلر 
اشــاره کرد که انتقادهایی نیز در پی داشــت.اوباما 
گفــت: به رغم دموکراســی موجــود در جمهوری 
وایمار، آدولف هیتلر قدرت گرفت.وی با اشــاره به 
تلفات جنــگ جهانی دوم، گفــت: ۶۰ میلیون تن 
کشته شدند. از این رو شما باید توجه داشته باشید 
و رأی دهیــد. هر چند گروه بســیاری از منتقدان، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا را به مقایسه هیتلر با 
دونالد ترامپ متهم کرده اند، اما با این حال اوباما در 
سخنرانی اخیر خود از اشاره به نام رئیس جمهوری 

فعلی کشورش خودداری کرده است.

خبر

سرمقاله

آگهی تجدید مزایده

نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی کودکان و نوجوانان
شهرداری ماهدشت در نظر دارد حدود دو هزار مترمربع از پارک بزرگ شهر واقع در ضلع جنوبی میدان امام خمینی )ره( شهر ماهدشت را 

جهت نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی کودکان و نوجوانان بصورت اجاره، به اشخاص واجدالشرایط ذیل واگذار نماید:

۱- دارای اساسنامه و گواهی ثبت شرکت موضوع فعالیت در زمینه مذکور
2- دارای گواهینامه تعیین صالحیت در زمینه مذکور از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

3- دارای گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
4- دارای سوابق و تجربه در زمینه نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی

5- دارای توان مالی جهت ساخت، نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل مورد مزایده دریافت اسناد و آگاهی از شرایط مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ ۱396/9/28 ضمن ارائه اسناد مذکور نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3736۰979۰-۰26 تماس 

حاصل فرمائید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهرداری ماهدشت- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 نوبت دوم
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

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

رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وظعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۰۷۱۱مورخ 
9۶/۸/۷هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی اقای ابوالفضل کاظمی  فرزندامان  بشماره شناسنامه ۳ صادره از طالقان در 
یک قطعه خرابه مکان  به مساحت ۱۱۳/۲9 مترمربع پالک ۱۰9 فرعی از۱۱۱اصلی 
واقع دربزج خریداری از  مالک رسمی آقای علی اصغر کاضمی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۴۴۰۷
رسول مالمیر-رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه ۱۳9۶/۸/۲۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱۳9۶/9/۱۸

دادنامه
 شماره پرونده ۴/۱۴۸/9۶شماره دادنامه ۴۷۷/9۶تاریخ 9۶/۸/۱۶خواهان احمد شکری 
فرزند حسین جویبار میدان معلم منزل شخصی خوانده حمید رضا رجب پور فرزند 
عین اهلل مجهول المکان خواسته تخلیه عین مستاجره مرجع رسیدگی شورای حل 
اختالف شهرستان جویبار شعبه ۴ شهری قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای احمد شکری به طرفیت آقای حمید رضا 
رجب پور به خواسته تخلیه عین مستاجره و فسخ برابر شروط مندرج در اجاره نامه و 
مطالبه اجور معوقه به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام  خسارات قانونی بدین وصف  
که خوانده مغازه بنده را اجاره نموده و اقدام جهت تعدیل اجاره بها ننموده و بنا بر  
شرط مندرج در قرارداد به جهت عدم پرداخت اجاره تقاضای فسخ و تخلیه و مطالبه 
اجور معوقه به انضمام خسارات را دارم علی هذا  با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی 
و اوراق  پیوست و اظهارات خواهان به شرح مرقوم و احراز رابطه استیجاری فیمابین 
به داللت تصویر مصدق  قرار داد اجاره مورخه 9۵/۱۱/۱۶به اینکه خوانده موصوف 
با وصف  انتشار آگهی در جلسه شورا حاضر نشد و در قبال دعوی مطروحه دفاعی  
معمول نداشته است لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و 
۴9۰ قانون مدنی و مواد ۱9۸ و ۵۱۵ و ۵۱9 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعالم 
فسخ قرارداد اجاره مسکونی با عنایت به بند ۴ - ۶ قراردادحکم به تخلیه ملک مورد 
اجاره صادر و اعالم می گردد همچنین از باب اجاره بها حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره سه ماهه از قرار هر ماه ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
نیزمبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم  و 
می نمایند رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
و با انقضای مهلت مذکور ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان 

جویبار می باشد 
حسنی کارمزدی قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی حصروراثت

آقای /بانوحلیم خفائی زاده نام پدریری بشناسنامه۵۰۰۱صادره ازدرخواستی بخواسته 
زاده  یری خفائی  فرزند مرحوم  داده که  توضیح  و  تقدیم  صدورگواهی حصروراثت 
بشناسنامه۱صادره خرمشهردر تاریخ۱۳۸۸/۱۱/۲۵درماهشهراقامتگاه فوت ورثه اش 
به شماره شناسنامه ۵۰۰صادره  فرزندیری  زاده  عبارتنداز۱-متقاضی حلیم خفائی 
ازماهشهر)پسرمتوفی(۲-کریم خفائی زاده فرزند یری به شماره شناسنامه۷۱۸9صادره 
شناسنامه  شماره  به  یری  فرزند  زاده  خفائی  ازخرمشهر)پسرمتوفی(۳-دنیا 
۱9۴۰۰۶۴۰۰۷صادره ازماهشهر )دخترمتوفی(۴-حلیمه خفائی زاده فرزند یری به 
شماره شناسنامه۳۴۰صادره از ماهشهر)دخترمتوفی(۵-رحمیه خفائی زاده فرزند یری 
به شماره شناسنامه9۳9صادره از خرمشهر)دخترمتوفی(۶-بلقیس خفائی زاده فرزند 
(۷-صلوه  متوفی  )دختر  ازماهشهر  به شماره شناسنامه۱9۴۰۲۸۲۷۷۴صادره  یری 
خفائی زاده فرزندکاظم به شماره شناسنامه۳۱۷صادره از خرمشهر )همسرمتوفی( 
والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم  

برابر رأی شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۱۷۶۲ مورخ ۰۷/۱۱/ ۱۳9۶ هیأت اول/ هیأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی شوهانی، 
فرزند علی حسین، به کد ملی ۴۵۰۰۰۶۷۳۰۲ مقدار ۲۶ سهم از ۳۵ سهم )ششدانگ( 
یک باب ساختمان، به مساحت ۳۴۳۸/۷۲ مترمربع، پالک شماره 9 فرعی از ۱۴۸۴ 
اصلی، واقع در ایالم-جاده بهشت زهرا– جنب پارکینگ نیروی انتظامی خریداری شده 

از ریحان سپاهی و منتسب به مالکیت مالکین مشاعی بقدرالسهم.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 9۶/۰9/۱۸  تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:9۶/۱۰/۰۳

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  اول  ۱۳9۶/۸/۱۱هیات  مورخ  شماره۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۴۵  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 اکرم مقصودی آزاد فرزند حضرتقلی در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۴۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از۱۰9۳ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در 
سرحدآباد خریداری از مالک رسمی محمدحسین فیوج محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 ۱۸۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:9۶/9/۱۸  تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/9/۲

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-     محمد سلیمانی 

متن آگهی
پالیزوند  آقای/خانم کوروش  به  و ضمائم  دادخواست  و  وقت رسیدگی  ابالغ  آگهی 
طرفیت  به  دادخواستی  ناهی  فرزند  بدیرحزباوی  آقای  بخش-خواهان  سیا  فرزند 
محکوم  وتقسیط  اعسار  خواسته  بخش  سیا  فرزند  پالیزوند  کوروش  آقای  خوانده 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  ۷۴۰-9۵مطرح  شماره  دادنامه  به 
کالسه9۶۰99۸۶۱۴۱۲۰۰۲۷۱شعبه ۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳9۶/۱۰/۱۶ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف )9/9۴۰(
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

دادنامه

شماره پرونده: ۴/۱۴۸/9۶      شماره دادنامه: ۴۷۷/9۶      تاریخ:9۶/۸/۱۶ 
خواهان: احمد شگری فرزند حسین/ جویبار- میدان معلم – منزل شخصی 

خوانده: حمیدرضا رجب پور فرزند عین اله / مجهول المکان 
خواسته: تخلیه عین مستاجره 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شرستان جویبار ۴ شهری 
قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای احمد شکری بطرفیت آقای حمیدرضا رجب 
پور به خواسته تخلیه عین مستاجر و فسخ برابر شروط مندرج در اجاره نامه و مطالبه 
اجور معوقه به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت قانونی بدین وصف که 
خوانده مغازه بنده را اجاره نمود و اقدامی جهت تادیه اجاره بها ننموده و بنا بر شرط 
مندرج در قرارداد به جهت عدم پرداخت اجارع تقاضای فسخ و تخلیه و مطالبه اجور 
معوقه به انضمام خسارات را دارم علی هذا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق 
پیوست و اظهارات خواهان بشرح مرقوم و احراز رابطه استیجاری فیمابین به داللت 
تصویر مصدق قرارداد اجاره مورخه 9۵/۱۱/۱۶ و اینکه خوانده موصوف با وصف انتشار 
آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته 
است لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰و۴9۰ قانون مدنی 
و مواد ۱9۸و۵۱۵و۵۱9 و قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعالم فسخ قرارداد اجاره بها 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره ۳ ماه از 
قرار هر ماه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و با انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم محترم شهرستان جویبار می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار – حسنی کارمزدی

رای هیئت /نوبت دوم 

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 ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳9۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۰۱۸ 
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 ۵۳۲صادره از دماوند در 
ششدانگ /یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن/به مساحت ۱۰۰ متر مربع پالک 
از مالک  ..... قریه اسفند آباد ورامین...... خریداری  ۴۷۴فرعی از 9۸ اصلی واقع در 
مشاعی و رسمی آقای/..... علی کارور.... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/9/۱۸

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

آگهی حصروراثت
آقای عبدالرزاق معمارزاده نام پدراحمد بشناسنامه۱۸۲9۱صادره ازخرمشهردرخواستی 
احمد  مرحوم  پدرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
معمارزاده بشناسنامه۱۳۸۰۶صادره خرمشهردرتاریخ۱۳9۶/۷/۱۷در خرمشهراقامتگاه 
دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر ۲-عبدالحسین 
به  معمارزاده  متوفی(۳-لیمه  خرمشهر)پسران  شناسنامه۱۸۵  به  معمارزاده 
)دختران  ۷۲خرمشهر  شناسنامه  به  معمارزاده  شناسنامه۱۸۲9۲خرمشهر۴-علیه 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر. 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  کس  مینمایدتاهر 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف )9/9۳۷(
رئیس شعبه دادگاه عمومی خرمشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت

نهاوندی دارای شناسنامه شماره ۱۱۰۷۳ به شرح دادخواست   آقای سینا نجار 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالس ۱۵/۱۱۵۱/9۶  به 
چنین توضیح داده که شادروان نریمان نجار نهاوندی به شناسنامه ۱۷۷ در تاریخ 
9۶/۵/۳۰اقامت های دائمی خود بدرود زندگی گفته و رثه  حین الفوت آن مرحوم 

منحصر به 
  -۲ متوفی  شناسنامه ۷۱۸۸پسر  شماره  به  نریمان  فرزند  نهاوندی  نجار  ۱-نیما 

سینا نجار نهاوندی فرزند نریمان به شماره شناسنامه ۱۱۰۷۳پسر متوفی 
۲-اشکان نجار نهاوندی فرزند نریمان به شماره شناسنامه ۲۰۵۰۰۸۳۸۴۱پسر متوفی 

۴-مریم صالحی گیالنی فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۳۰۲۴ همسر متوفی 
۵ -ولی اهلل نجار نهاوندی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه ۲۸۲۲ پدر متوفی 

اینکه انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی از او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختالف شهرستان بابل

تند          خويي بي مورد           نوعي د          يوانگي است، 
زيرا كه تند          خو پشيمان مي شود          ، و اگر 

پشيمان نشد          ، پس د          يوانگي او پايد          ار است. 
 حضرت علی)ع(

كالم  نور

وزیر امــور خارجه کشــورمان در گفت وگویی با 
شبکه راشاتودی روسیه تاکید کرد: اگر آمریکا از 
برجام خارج شود پیام خوبی به جامعه بین المللی 
مخابره نمی کند و اگر تصمیم آنها این است، ایران 
گزینه های خود را بر روی میز دارد و این گزینه ها 
به هیچ وجه محدود نیســتند و من فکر نمی کنم 

این گزینه ها برای آمریکا خوشایند باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه ایران در این گفت وگو تاکید کرد که 
ائتالف ایجاد شــده به رهبری عربستان در حال 
نابود کردن یمن اســت. او گفت: عربستان سابقه 
طوالنــی در حمایت از گروه هــای افراط گرا دارد.

ظریف ادامه داد: ما کســانی نبودیــم که صدام 
حســین حمایت کردیم. مــا از طالبان، داعش و 
جبهه النصره حمایت نکردیم. ما کســانی نیستیم 
کــه از افراط گرایــی در سرتاســر جهان حمایت 
می کنیم. من فکر می کنم در آینده همســایه ما 
عربستان سعودی متوجه خواهد شد که مارهایی 
مثل صدام حســین، طالبان و داعش را که تولید 

کرده علیه خود آنها قد علم خواهند کرد.

وی افزود: اکنون زمان آن رســیده که عربستان 
به دنبال تولید، توســعه و رفــاه و رونق به جای 

دیکتاتورها و سازمان های تروریستی باشد.
ظریف همچنین به ائتالف تحت رهبری عربستان 
سعودی اشــاره کرد و این ائتالف را علت نابودی 
یمن دانســت.او گفت: اکنــون این حقیقت برای 

همگان مشــخص شــده اســت که ســعودی ها 
حتی از کشــتن کودکان و افراد سالخورده و نیز 
بمباران نواحی مســکونی در طی ۳۰ ماه گذشته 
ابایی ندارد.وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: 
مــا از همان ابتدا تاکید کرده بودیم که مشــکل 
یمن باید از طریق راه حل سیاســی حل شود. ما 

کسانی نیستیم که یمن را بمباران می کنیم بلکه 
عربستان سعودی عامل آن است.ظریف همچنین 
تاکید کرد که دولت ترامپ به دنبال از سرگیری 

دشمنی با ایران است.
بــه گفته او، دولت کنونی آمریــکا از هیچ یک از 
رفتارهای بین المللی در تعامل با ایران اســتفاده 
نمی کند و ما نیز به تناســب به آن پاسخ درخور 
می دهیم.وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین 
در مورد توافق هســته ای ایران گفت: اگر آمریکا 
از این توافق خارج شــود بار دیگر به جهان نشان 
می دهد کــه طرف قابل اعتمادی بــرای مذاکره 
نیست چراکه این یک توافق بین المللی است و اگر 
آمریکا در راستای توافق حرکت کند، این موضوع 
هماهنگ با منافع ملی این کشور نیز خواهد بود.
ظریف افزود: اگر آمریکا از برجام خارج شود پیام 
خوبی به جامعه بین المللی مخابره نمی کند و اگر 
تصمیم آنها این است، ایران گزینه های خود را بر 
روی میز دارد و این گزینه ها به هیچ وجه محدود 
نیســتند و من فکر نمی کنم ایــن گزینه ها برای 

آمریکا خوشایند باشد.

ظریف تاکید کرد:

ترامپ به دنبال از سرگیری دشمنی با ایران است

در پـــی اعـــالم تـصمیـــم شیطانی ترامپ به منظور انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس مردم شـــریـــف و 
اسـتکبارســتیـــز ایــران اســالمی پس از اقامه نمازجمعه در 
بیش از ۱۰۰۰ شهرستان و شـهر و بخش در سـراسـرکشـور در 
راهیپمایی عظیم خشــم،نـفـرت و انـزجـار خـود را از آمریـکای 
مســتـکبر و جنـایتـــکار و رژیم سـفاک صـهیـونیـســتـی 
نشان داده و با فـریـــاد ' مرگ بر امـریکـا' و 'مرگ بر اسـرائیل' 
این اقدام دیوانه وار و ابلهانــه را محکوم کردند.به گزارش زمان، 
یـکپارچـــه سراســر ایران اســالمی، روز اعالم و فریاد نفرت و 
انزجار و خشــم انقالبی ملت بزرگ و ضد استکباری ایران علیه 
آمریکای جنایت پیشه و رژیم تروریست پرور صهیونیستی بود و 
همه یک صــدا و همگام و همراه با مردم مظلوم و ســتمدیدۀ 
فلســطین اقدام ســخیف ترامپ را محکوم کردند.مردم سراسر 
کشور در این راهپیمایی اذعان کردند فلسـطین بســیار بزرگتـر 
از آن اســت که ترامپ بتواند با این تصمیم خــود تاریخ آن را 
تغییر دهد و قدس تا ابد پایتخت فلسطین و محور اصلی وحدت 
و توجــه و قبلۀ اول امت بزرگ اســالمی باقی خواهد ماند و به 
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم سفاک، اشغالگر 

و تروریست پرور صهیونیستی به هیچ وجه اعتبار نخواهد داشت.
تظاهرکنندگان همچنین تصمیم آمریکا درباره انتقال سفارتش 
به قــدس را اقدامی خصمانه دانســتند و معتقدند این تصمیم 
بــا هماهنگی برخی نظام های عربی صورت گرفته اســت.آنان 
اظهارداشتند: آمریکا با این اقدام بار دیگر دشمنی خود را نسبت 
به اسالم و مســلمانان و تعرض به مقدسات، سرزمین و حقوق 
آنان ثابت و نشان داد که قوانین بین المللی و انسانی را به رسمت 
نمی شناســد.راهپیمایان ضمن محکوم کردن ســخنان ترامپ 
درباره انتقال سفارت اسرائیل غاصب از تل آویو به بیت المقدس، 
خاطرنشــان کردند: این تالش نشانه این است که دولت آمریکا 
و رژیم غاصب صهیونیستی به پایان خط رسیده اند و از تمامی 
تالش ها برای دور زدن فلسطین مأیوس شده اند به همین دلیل 
دست به چنین اقدامی زدند ولی باید دشمنان بدانند هیچ وقت 

نمی توانند آتش خشم فلسطینیان را خاموش کنند.
وزیر کشور: ترامپ مرتکب خطای بزرگ استراتژیک شد

رحمانی فضلی گفت: به رســمیت شناختن قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیســتی نقض قطعنامه های بین المللی 
اســت.عبدالرضا رحمانی فضلــی وزیر کشــور ضمن ابراز 

همــدردی با مردم مقاوم فلســطین، تصمیــم اخیر ترامپ 
رئیس جمهــوری آمریکا مبنی بر اعــالم بیت المقدس به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی را بشدت محکوم کرد و 
اظهارداشت: روئسای جمهور پیشــین آمریکا نیز با آگاهی 
از بازتــاب و بازخورد منفی جهانی این اقدام و عملی کردن 
مصوبــه کنگره آمریکا تا کنون از انتقال ســفارت آمریکا به 
قدس ســرباز می زدند اما ترامپ و دولت تجار آمریکا با این 
تندروی ها متوجه پیامدهای اقدام خود نیستند.وی با اشاره 
به واکنش های تند جهانی علیه اقدام ترامپ گفت: مخالفت 
روئسای جمهور سایر کشورها، سازمان های بین المللی و ... 
با این اقدام دولت آمریکا نشان دهنده خطا و اشتباه رهبردی 
و اســتراتژیک ترامپ در منطقه اســت.وزیر کشور با تاکید 
بــر تحریک آمیز و نابخردانه بودن اقــدام دولت آمریکا و با 
اشاره به عواقب نامطلوب اینکار، افزود: با توجه به اینکه شهر 
قدس از نظر قطعنامه های سازمان ملل اراضی اشغال شده 
محســوب می گردد، اقدام آمریکا در به رســمیت شناختن 
این شــهر بعنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس نقض آشکار 

قطعنامه های بین المللی است.

راهپیمایی ایرانیان در محکومیت طرح شیطانی ترامپ در بیت المقدس
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جهالت ترامپ، مسلخی برای آمریکا
*منصور حقیقت پور

اعــالم انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به قــدس، اوج جهالت و 
ابلهیت ترامپ بود. چراکه این شــهر کامال اســالمی است و هیچ 
ســابقه ای از یهود در آن وجود نــدارد. این موضع رئیس جمهور 
آمریکا به معنای به مســلخ بردن این کشور است. چنین تصمیمی 
قطعا و بدون تردید با واکنش های بین المللی مواجه خواهد شــد 
که اولین آن از سوی جوامع اسالمی و مردم مسلمان خواهد بود. در 
گام بعدی دولت های اسالمی هستند که نسبت به این اقدام موضع 
متقابل اتخاذ می کنند. البته مقصود دولت هایی است که آرمان  های 

اسالم برای آنها حایز اهمیت است.
مطمئنا تبعاتی که این تصمیم برای آمریکا درپی خواهد داشت به 
مردم و دولت های اســالمی ختم نمی شود و گروه های فلسطینی 
که زمانی اعتقاد به مذاکره و گفت و گو داشــتند و آن را راه عالج 
می دانســتند به دامان مقاومت و مردم فلســطین برمی گردند و 
هم پــای آنها حرکت خواهند کرد. ناگفتــه نماند دکترین مقاومت 
امروز حقانیت خود را در دنیا ثابت کرده اســت و پیروزی اش را در 
یمن، سوریه و عراق به نمایش گذاشته است. این دکترین باید در 

دستورکار گروه های مذاکره کننده فلسطینی قرار بگیرد.
نکته دیگری که در این اعالم موضع متوجه سیاســت های آمریکا 
خواهد شد، موضع کشــورهای اروپایی است که در بسیاری موارد 
دولت آمریکا برای پیشبرد سیاست هایش به همراهی این کشورها 
نیاز دارد اما این رویکرد متحدین سابق که کمی منطقی تر به اوضاع 
نگاه می کنند را در شــرایطی قرار می دهد که چاره ای جز فاصله 
گرفتن از آمریکا ندارد و این مسئله می تواند اولین شکاف میان قاره 

سبز و ایاالت متحده آمریکا باشد.
اقدام دونالد ترامپ یک چالش دیگر نیز پیش روی جهان قرار داد 
و آن ناکارآمدی ســازمان ها و مجامع بین المللی است؛ از آنجانی 
که این موضع در تناقض صریح با قطعنامه های سازمان ملل است 
این امر نشــان می دهد که سازمان های بین المللی تحت سیطره 
کشورهای قدرتمند هستند و نمی توانند حافظ آرمان اولیه یعنی 
حفظ صلح باشــند. چراکه وقتی در قبال نقض آشکار قوانین بین 
الملل واکنشی نشان نمی دهند، انتظاری بیش از این هم نمی رود؛ 

البته شاید حداقل برای حفظ ظاهر اعتراضی از خود بروز دهند. 
آنچه مسلم است دولت آمریکا این تصمیم را نمی تواند عملی کند 
و مجبور خواهد شــد از این موضع خود عقب نشینی کند یا آن را 
به تعویق بیاندازد و بگوید شــاید روز دیگر، شاید سال دیگر! البته 
چنانچه ترامپ بر تصمیم خود اصرار بورزد این اقدام موجب افزایش 
فشــارها بر پیکره آمریکا و در نهایت شــکننده شدن موقعیت این 

کشور در عرصه بین الملل خواهد شد.

مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی

 دین؛ دلیل دلبستگی نسل جدید
 به انقالب 

فرمانده سپاه قدس دلیل دلبستگی نسل جدید به 
انقالب را دین دانست و گفت: انقالب از جنس دین 
است و هیچ وقت رنگ و بوی کهنگی به خود نمی 
گیرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار قاسم 
سلیمانی با اشاره به استحکام اعتقادات و دلبستگی 
مردم به اصول انقالب اسالمی، گفت: با گذشت ۴۰ 
ســال از عمر این انقالب شعار ها و اعتقادات مردم 
نه تنها ضعیف نمی شــود بلکه محکم تر هم می 
شود به گونه ای که حضور جوانان در صحنه های 
انقالبی نشان از دلبستگی آنها به ولی فقیه و اصول 
انقالبی دارد. فرمانده سپاه قدس ادامه داد: علیرغم 
تفاوت و فاصله دینی بین نسل های مختلف اما در 
ایران جوانان انقالبی دلبستگی شدیدی به رهبر و 
انقالب دارند هر چند ممکن اســت از لحاظ دینی 
موجه نباشــند. وی دلیل دلبستگی نسل جدید به 
انقالب را دین دانســت و افــزود: انقالب از جنس 
دین است و هیچ وقت رنگ و بوی کهنگی به خود 

نمی گیرد.

 ایجاد 31 شبکه هماهنگی«
سمن ها در مدیریت بحران«

سرپرست امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور 
از ایجاد ۳۱ شبکه هماهنگی »تشکل های مردم نهاد 
در مدیریت بحران« در ۳۱ اســتان کشور خبر داد 
و گفت: دلیل توجه تاســیس نهــاد جدیدی با این 
عنوان، آن است که ضمن جلب مشارکت، آموزش و 
توانمند سازی سازمان های مردم نهاد، هدایت برای 
مشارکت این سازمان ها در مدیریت بحران براساس 
برنامه های عملیاتی و بصورت تخصصی و هدفمند 
مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگراین شبکه ها بتواند 
بدون وابستگی به بخش دولتی بصورت مستقل در 
بلند مدت به ایفای نقــش بپردازد.به گزارش زمان 
به نقــل ازایســنا،رضا ملک زاده باگفــت: در حال 
حاضر بیشــترین فراوانی سازمان های مردم نهاد در  
موضوعات اجتماعی است که در دو محورکلی شامل 
پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی و ارتقای 

مهارت های اجتماعی  متمرکز هستند. 

یادداشتخبر

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای منوچهر مروتی مالک ششدانگ پالک ۵۳۲۱فرعی از ۲۰9۱ اصلی واقع در بخش 
یک خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره ۱۱۴/۱/۱۳۳۳۰ مورخ 
9۶/9/۸ گواهی شده دفتر خانه ۳۸ خرم آباد هویت و امضاء شهود رسما تایید شده 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک فوق الذکر ذیل ثبت ۱۷۲۳۱ صفحه ۳۳۴ 
جلد ۱۳۱ به شماره چاپی 9۸۶۷۳9 بنام منوچهر مروتی فرزند محمد ش ش ۲ متولد 
۱۳۳۰ به شماره ملی ۶۱۲99۳۱۳9۵ به آدرس شهرک آذربایجان خیابان توسکا کوچه 
توسکا ۲ جنب نانوایی لواش داخل کوچه ثبت صادر و تسلیم شده است و بعلت نامعلوم 
مفقود گردیده است و با جستجوی کامل پیدانشده و درخواست صدور سند المثنی نموده 
علیهذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالح آن 
مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه 
در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می 
تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع 
ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم 
وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد 

شد. م الف ۴۱۵۴۷۲۰
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد –محمد علی ابراهیمی .

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مورخ   ۱۳9۶۶۰۳۱۰۰۱۰۰۰۸۸۷۵ شماره  رای  برابر  ۱۳9۰/۰9/۲۰و  مصوب   
۱۳9۶/۰۸/۰9 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 ۲۷9/9۳مربع عرصه 
قسمتی از پالک ۲۲۰۲و اعیان از پالک ۱۳9فرعی از ۴9- اصلی  واقع در اراضی خلیل 
شهر بخش ۱۷ثبت بهشهر  که که خریداری شده از مالک رسمی اسداله رانی خلیلی 
محرزگردیده است لذا بموجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :9۶/۲۰/۶۰۶9     
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۶/۰9/۰۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/۰9/۱۸

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰و برابر رای شماره۱۳9۴۶۰۳۱۰۰۱۰۰۰۸۵۲۲مورخ ۱۳9۶/۰۸/۰۱ 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهشهرتصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بتول شیرخانی فرزند اصغر نسبت به ششدانگ اعیانی  
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۰/۰۰مربع قسمتی از پالک ۱۱- اصلی 
واقع در اراضی زیروان بخش ۱۸ثبت بهشهر که مشمول قانون اصالحات اراضی گردیده 
است. لذا بموجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 :9۶/۲۰/۶۰۶۲    
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۶/۰9/۰۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/۰9/۱۸

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰و برابر رای شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۰۰۱۰۰۰۶۵۵۲ مورخ ۱۳9۶/۰۶/۰۷ 
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 ۲۵۸/۱۰مربع قسمتی از پالک ۱۰۸اصلی فرعی از ۳۱- اصلی  واقع در 
اراضی فراش محله بخش ۱۷ثبت بهشهر  که که خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله 
ملکپور محرزگردیده است لذا بموجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :9۶/۲۰/۶۰۸۳      تاریخ انتشار نوبت اول : 

۱۳9۶/۰9/۰۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/۰9/۱۸
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در خصوص پرونده اجرایی ۲۳۴/9۵صادره از شعبه چهارم شورای حل اختالف سنقرله 
زینب سالمی و علیه آقای مرتضی خزایی مبنی بر پرداخت محکوم به به شرح اجراییه 
که متعاقبا محاسبه میگردد اجرای احکام مدنی دادگستری سنقر در نظر دارد اموال 
منقول موصوف در زیر را که از طرف محکوم له معرفی وتوقیف گردیده مطابق ماده 

۱۳۷قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.
مشخصات مال منقول: یک دستگاه سواری جک تیپ ۵s مدل ۱۳9۶رنگ:سفید به 
شماره پالک 9۴ایران ۷۴۴ص ۲۱وضعیت ظاهری وموتوری وسیله:موتور سالم،اطاق 
وبدنه:سالم،گیر بکس :سالم،سپرها:سالم،تایرها:خوب،داشبورد:سالم،تو دوزی :دارد کیلو 
کتری کارکرد:9۱۶۸با توجه به وضعیت وسیله که سالم وآماده بکار ودر حد نو می 
باشد مال مورد مزایده در تاریخ 9۸/۸/۳۰توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 
۸۰۰۰۰۰۰۰۰معادل هشتاد میلیون ریال بر آورد شده است.  مزایده ان برای روز یک 
شنبه مورخ 9۶/۱۰/۳ساعت ۱۲/۳۰ظهر تعیین گردیده است.که در محل دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری سنقر واقع در بلوار ادیبی برگزار می گردد. طالبین وخریداران 
می توانند ۵ روز قبل از موعد مقرر جهت اطالع از نحوه مزایده وبازدید از اموال مورد 
مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ودر روز وساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در 
اجرای احکام حاضر شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود وهر کس که 
مزایده  وبرنده  مزایده شناخته خواهد شد  برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  ترین  باال 
مکلف است ۰/۰۱۰بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب مذبور واریزنماید در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده ۱۲9 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های قانونی 
به عهده برنده مزایده خواهد بود بدیهی است پس از انجام مراحل وتشریفات قانونی 
واحراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر 

می شود وهزینه نقل وانتقال بر عهده خریدار است.

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف سنقر-معصومه ترکمنی

آگهی مزایده نوبت اول
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9۶۰۱۸۰الف دو صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی 
سنقرمبنی بر تقسیم ماترک مرحوم محمد پیروندی اجرای احکام مدنی دادگستری 
سنقر در نظر دارد اموال منقول موصوف در زیر را مطابق ماده۱۲۲قانون اجرای احکام 

مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.
شاسی  شماره  به  سفید  ۱۳9۰رنگ  ۱۳۱مدل  سواری  مشخصات:پراید   
انتظامی ۵۶۷ ب  پالک  شماره  موتور ۴۰۴۲۲۷۸به  شماره  sو   ۱۴۱۲۲9۰۷۴۸۱۸۸
۷۵ایران ۷۸که در مورخه ۱۳9۶/۰۷/۲9توسط کارشناس به مبلغ ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ریال 
ارزیابی وتعیین گردیده است.که در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سنقر واقع 

در بلوار ادیبی برگزار می گردد 
طالبین وخریداران می توانند ۵ روز قبل از موعد مقرر جهت اطالع از نحوه مزایده وبازدید 
از اموال مورد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ودر روز وساعت مقرر جهت شرکت در 
مزایده در اجرای احکام حاضر شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود وهر 
کس که باال ترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده 
مکلف است ۰/۰۱۰بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب مذبور واریزنماید در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر 
مطابق ماده ۱۲9 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده خواهد بود بدیهی است پس از انجام مراحل وتشریفات قانونی واحراز صحت 
جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود وهزینه 

نقل وانتقال بر عهده خریدار است.
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنقر -اسدی

آگهی قانون   تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی 
مواد 1و 3 قانون

 قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب 
۱390/9/20

برابر رای شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۶۰۶مورخ 9۶/۸/9هیات اول به کالسه پرونده 
شماره ۱۳9۶۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۳۷۴ 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 از۱۰اصلی 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 

9۶/۶۰/۲۳۷  تاریخ انتشارنوبت اول : 9۶/9/۴تاریخ انتشار نوبت دوم :9۶/9/۱۸
حسین روحانی رییس ثبت اسناد و امالک جویبار

اجرائیه 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶۱۰۰9۶۶۱۰۷۰۱۷۳9 و شماره 
دادنامه مربوطه 9۶۰99۷۶۶۱۰۷۰۰۶۵۲ مورخه 9۶/۷/۱۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه 
عمومی حقوقی خرم آباد در پرونده کالسه 9۶۰۳۵۶ محکوم علیه محکوم است به تنظیم 
سند رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی ۱ فرعی از ۲۰۲۴ 
اصلی واقع در بخش یک خرم آباد خیابان مولوی جنب نانوایی لواش به نام محکوم له و 
نیز محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۷۳/۵۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق محکوم له در صورت قطعیت 
رای در مرحله بدوی ۶۰ درصد این رقم )یعنی مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال (قابل پرداخت 
می باشد در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم مستند به تبصره 
۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب 
بسپارد و طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه 
می باشد هم چنین مستند به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه 
ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نگذارد باید یک بیستم )پنج درصد (محکوم به 

را بابت عشر دولتی به حساب صندوق جمهوری اسالمی ایران واریز نماید.
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –محمد علی مومنی.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژوتیپ ۴۰۵GLX-XU۷نوع سوخت بنزین به رنگ 
خاکستری متالیک مدل ۱۳9۵به شماره موتور ۱۲۴k۰۸۲9۴۶۸،شماره شاسی 
محمد  ۲۴-۲۳۱ه۴۱بنام  پالک  شماره  NAAM۰۱CE9GK۴۱۰9۱۶به 
مفقود  ابراهیم  فرزند  شادگان  از  ۱۸9۰۱9۳۸9۵صادره  ملی  شماره  به  عساکره 

گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آسیه عچرش عمیری فرزند جبار به شماره شناسنامه 
۳۴۴۴صادره از آبادان درمقطع کاردانی رشته آموزش و پرورش ابتدایی صادره از واحد 
دانشگاهی شادگان با شماره ۱۲۳۱۳۰۴مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان به نشانی شادگان روبروی 

فرمانداری ارسال نماید.  نوبت اول:9۶/9/۱۶-نوبت دوم:9۶/9/۳۰-نوبت سوم:9۶/۱۰/۱۴
شهرستان شادگان

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له غفار خالقی فرد با وکالت حمید رضا حسن زاده نشانی محل اقامت 

بابل خ شیخ طبرسی ساختمان پارسیان طبقه دوم واحد ۴ مشخصات محکوم علیه 
علیرضا روزبهانی نشانه محل مجهول المکان به موجب رای شماره ۷۸۸-تاریخ 9۵/9/۳۰ 
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است پرداخته 
۱۰۳/۷۷۵/۳۷۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۳/۳۴۳/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل بر اساس تعرفه از بابت تسبیت  در حق خواهان دعوی محکوم می نماید 
و نیز به پرداخت مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید  9۵/۶/۲۷تا زمان 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم اند که دایره اجرای احکام موظف است به رسیدگی 
مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی وقت رسیدگی 
خواهان آقای حسینعلی دارابی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خواندگان سید نبی اله 
موسوی فرزند سید ابراهیم و دختر بس بابایی فرزند جهان و یحیی بابایی فرزند جهان و قزی 
بابایی فرزند جهان و محمد شاه بابایی فرزند جهان و نازی بابایی فرزند جهان و شازی بابایی 
فرزند جهان و تاج طال بابایی فرزند جهان و کرم جان بابایی فرزند جهان و محسن بابایی 
فرزند جهان و احمد بابایی فرزند جهان و خیر بانو ناصری به خواسته الزام به تنظیم سند 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶۱۳۴۰۰۱۴۸ شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱۳9۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مریم شمسه. 

آگهي ابالغ دادنامه
اتهام  از حیث  المکان  فعاًل مجهول  نورزهی  علی محمد  آقای  متهم  اینکه  به  نظر 
موجب  به  همراه  تلفن  گوشی  نوع  از  گمرکی  کاالی  قاچاق  ارتکاب  در  مباشرت 
دادنامه شماره ۱۳9۵۰۰۲۲۳۰۱۱۰۰۰۶۵۱ مورخ 9۵/۴/۱۴ غیاباً عالوه بر ضبط کاال 
به نفع دولت و پرداخت جریمه نقدي به مبلغ ۸۸۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم گردید، لذا 
در اجراي تبصره ذیل ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در 
امور مدني به نامبرده ابالغ مي گردد که ظرف مدت ۲۰ روز از انتشار آگهي چنانچه 
نسبت به راي صادره معترض مي باشد اعتراض خود را به شعبه ششم ویژه رسیدگي 
به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در بلوار امام خمیني، 
تعزیرات حکومتي  اداره کل  امام خمیني،  چهارراه مطهري، جنب مجتمع قضایي 
استان هرمزگان اعالم، در غیر این صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه صادره 

به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
علی خشنود- رئیس شعبه ششم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس

آگهي ابالغ دادنامه
از  المکان  مجهول  فعاًل  اهلل  حبیب  فرزند  احمدی  امید  آقای  متهم  اینکه  به  نظر 
حیث اتهام قاچاق کاال در ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی به موجب دادنامه شماره 
و  دولت  نفع  به  کاال  ضبط  بر  عالوه  غیاباً   9۲/۴/۸ مورخ   ۴۰۰۷۱۳9۲۰۰۰۰۴۶
پرداخت جریمه نقدي به مبلغ ۱99۱۱۵۷۰۰ ریال محکوم گردید، لذا در اجراي 
امور  در  انقالب  و  دادگاههاي عمومي  دادرسي  آئین  قانون  ماده ۱۷۴  ذیل  تبصره 
کیفری به نامبرده ابالغ مي گردد که ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهي چنانچه 
نسبت به راي صادره معترض مي باشد اعتراض خود را به شعبه پنجم ویژه رسیدگي 
به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در بلوار امام خمیني، 
تعزیرات حکومتي  اداره کل  امام خمیني،  چهارراه مطهري، جنب مجتمع قضایي 
استان هرمزگان اعالم، در غیر این صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه صادره 

به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رضا ساالر کریمی - رئیس شعبه پنجم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتي بندرعباس

فقدان سند
آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابرآراء شماره ۱۳9۶۶۰۳۰۱۰۵9۰۰۱۷9۲/9۲/۱۳۶۳ مورخ ۱۳9۶/۰۶/۲۸ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد رجبی فرزند حسین 
شماره شناسنامه ۱  صادره از اسالمشهر به شماره ملی ۵۵۶99۶۳۲۶۱ نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱۸/۳۶ متر مربع پالک ۲۳۰۲۱ فرعی از ۵۲ 
اصلی مفروز و مجزی شده  قسمتی از پالک ۱۸9۵ فرعی از اصلی مذکورواقع در قریه سالور 
بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای محمد رجبی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱۵۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/۰9/۰۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/۰9/۱۸

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر-سادات حسینی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی       قطعه یک ایالم  
برابر رأی شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۲۱۶۳ مورخ ۰۸/۰۷/ ۱۳9۶ هیأت اول/ هیأت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ثریا کرمی، فرزند شنبه، به کد ملی 
۴۵۰۰۶9۵۸9۳ ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت ۲۶/۶۸ مترمربع، پالک شماره ۲9 
فرعی از 9۷۸ اصلی، واقع در ایالم-خ آیت اله حیدری– خ پردیس ، کوچه پنجم، خریداری 

شده از محمدرضا رحمتیان و منتسب به مالکیت رحیم پور کچی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 9۶/۰9/۱۸ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:9۶/۱۰/۰۳
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: ما موشک 
داریم و موشک هم می سازیم و تا جایی که بتوانیم 
برد آن را افزایش می دهیم. تا هزاران کیلومتر هم 
افزایشــش می دهیم تا خواب را از چشمان کاخ 

سفیدنشینان بگیریم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل سید احمد 
خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران 
با بیان اینکــه علی )ع( در جامعه زمان خود تنها 
ماند، خطاب به نمازگزاران اظهار کرد: باید به این 
شعار مکتبی شــما، آفرین گفت؛ گاهی برخی از 
شعارهایی که مطرح می شود، ظرفیت محور یک 
کتاب قرار گرفتن را دارند، از جمله همین شعار »ما 
اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند«.وی افزود: در 
دنیای امروز که گرگ های مستکبر زیادی وجود 
دارد، نمی توان مســلح نبود. باید مسلح و مقتدر 
باشیم، اما این مقتدر بودن ما با مقتدر بودن آنان 
متفاوت است، اقتدار آنان برای تجاوزگری است، 
اما اقتدار ما برای بازدارندگی است.خاتمی تصریح 
کرد: ما موشــک داریم و موشک هم می سازیم و 
تا جایی که بتوانیم بــرد آن را افزایش می دهیم. 
تا هــزاران کیلومتر هم افزایشــش می دهیم تا 
خواب را از چشــمان کاخ سفیدنشینان بگیریم.
خطیــب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه ما 
بمب اتمی نمی سازیم چون پیامبر ما را از ساخت 
سالح کشتار جمعی منع کرده است، گفت: جدای 
از ســاخت بمب اتمی که از آن صرف نظر کرده 

ایم، به خواست خدا در عرصه فناوری موشکی به 
حرکت خود ادامه می دهیم تا اگر روزی دیوانه ای 
به اســم رژیم صهیونیستی هوس کاری کند، تل 
آویو و حیفا را با خاک یکســان کنیم.خاتمی در 
خطبــه دوم نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه 
از دانشجویان انتظار می رود بهانه ای که سبب شد 
۱۶ آذر به نام آنان نامگذاری شــود را پاس دارند، 
اظهار کرد: آنچه که این روز را به نام دانشــجویان 
ثبت کرد، ایستادگی دانشــجویان در برابر دولت 
آمریــکا و عمال این دولت و حامیــان آنان بوده 
است و امروز هم دانشجویان ما می توانند با درس 
خواندن و تعهد همان نقش مبارزه با اســتکبار و 

آمریکا را ایفا کنند.وی با اشــاره به اقدام علیرضا 
کریمی برای رویارو نشــدن با حریف اســرائیلی، 
گفــت: کاری که آن پهلوان انجــام داد، کمتر از 
پیروزی نیست و مظهر سرافرازی ایران شد و ما به 

چنین پهلوانی می بالیم.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشــاره حادثه 
زلزله و از یادنرفتنی خواندن آن، اظهار کرد: ملت 
در این زمینه سنگ تمام گذاشتند و یک پسربچه 
با شکســتن قلکش، پولی را جمــع کرده و برای 
خرید کانکس به کرمانشاه فرستاده است که این 
نوع دوستی جای آفرین دارد. همچنین مسئوالن 
باید با رســیدن فصل سرما طوری عمل کنند که 

آسیب دیدگان زلزله در کرمانشاه از این جهت با 
مشکل سرما مواجه نباشند.

خاتمی تصریح کرد: مسئوالن ما چه بپذیرند چه 
نپذیرند کشور ما زلزله خیز است و باید مانند ژاپن 
کــه برای این موضوع برنامه ریــزی کرده و پیش 
بینــی های مختلفی انجام داده اســت، ما هم به 
همین ســمت و سو برویم. البته این که دشمنان 
نظام کوشــیدند تا القاء کنند که مسئوالن دولتی 
کار نکرده اند را نباید مورد توجه قرار داد، چرا که 
شــاهد اقدامات آنان از ابتدای وقوع بودیم.وی با 
اشــاره به اقدام اخیر ترامپ برای انتقال پایتخت 
رژیم صهیونیســتی به قدس، اظهار کرد: انتقال 
پایتخت رژیم صهیونیســتی از تل آویو به قدس 
شــریف فریاد جهان را درآورده، نــه تنها جهان 
اسالم، بلکه همپیمانان آمریکا هم دادشان درآمده 
اســت. البته خود هم حزبی های رییس جمهور 
آمریکا گفته اند که او مشــکل روانی دارد و باید 
این روانی را هرچــه زودتر درمان کرد وگرنه کار 
دســت جهانیان می دهد.خاتمی بــا بیان اینکه 
واکنش مردم جهان به این تصمیم بسیار گسترده 
بوده اســت، گفت: محکوم کردن این اتفاق کافی 
نیســت و باید در کنار آن اقدام عملی انجام شود 
که اقدام عملی هم همین است که سفیرانشان را 
فرا بخوانند و سفارت خانه های رژیم صهیونیستی 
را در سراسر جهان ببندند.وی در پایان تاکید کرد: 
این تظاهرات و اعتراضات نباید تمام شــود و باید 
تا عقب نشینی رژیم صهیونیستی از اقدام ظالمانه 
خــود ادامه پیدا کند و ترامپ با این کار خود قلم 
قرمزی بر مذاکرات هفتاد ساله اخیر کشید و نشان 
داد که تنها راه چاره فلســطین، انتفاضه است و 
هرچه بر این رژیم تاخته شود و بر آن آسیب وارد 

شود، قدمی خدا پسندانه انجام شده است.

خط  ونشان خاتمی برای آمریکا و اسرائیل؛ 

ایران بر ارتقای قدرت موشکی مصمم است

ارتقاء استانداردهای کشور از الزامات اقتصاد مقاومتی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از 
مؤسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری 
با عالیق ویژه و گردشــگری حــالل در حوزه 
جهان اســالم)OIC(، گفت: یکی از تاکیدات 
و الزامات اقتصاد مقاومتی، ارتقاء استانداردهای 
کشــور اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
محسن رضایی تاکید کرد: کشور ما در منطقه 
به لحاظ نیروی انســانی از برتری مشــهودی 
برخوردار است و اگر بخواهیم نفوذ مؤثر خود را 

در منطقه، عالوه بر مسائل امنیتی حفظ کنیم؛ 
باید اموری را با فناوری باال در کشور بنیانگذاری 
کنیم. وی خاطر نشــان کرد: یکی از این امور 
استاندارد ســازی اســت که در کسب اعتماد 
مشتری بســیار اهمیت دارد؛ چرا که مشتری 
بایــد از کیفیت دارو و غذایــی که مصرف می 
کند، مطمئن باشــد و این موضوع برای تولید 
کننده هایی نیز که دارای محصوالت استاندارد 

باشند، از اهمیت باالیی برخوردار است. 

برجام کارآمد بوده است و باید حفظ شود
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
درخواست از واشنگتن برای متعهد ماندن به 
تعهددات خود، گفت: توافق هســته ای ایران 
کارآمد بوده است و باید حفظ شود.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، فدریــکا موگرینی در 
پاسخ به این ســوال مجری شبکه سی ان ان 
که در صــورت خروج آمریــکا از برجام چه 
احتماالتی پیش رو قرار خواهد داشت، گفت: 
دیــدگاه اتحادیه اروپا آن اســت زمانیکه ما 

یک توافق هســته ای داریم که برای دو سال 
گذشــته نتیجه بخش بوده اســت و آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی )IAEA( پایبندی 
ایران به آن را تایید کرده است، بنابراین نباید 
توافقی را که کارآمد بوده بر هم زد. بخصوص 
زمانی که ما با مشــکالت اشــاعه تسلیحات 
هســته ای در کره شمالی روبرو هستیم. وی 
تاکید کرد: برجام کارآمد بوده اســت و باید 

آن را حفظ کرد.
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آگهی مزایده

ماده 13  اجرایی  نامه  آیین    4 ماده  استناد  به   : دارد  نظر  در  استان گیالن  پرورش  و  آموزش  اداره کل 
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق ، یک قطعه زمین مازاد بر 
نیاز متعلق به خود را  به نشانی  امامزاده هاشم روستای کوکنه  بخش  بلوکات جاده روستای امام زاده 
هاشم به سنگر پنجاه متر باالتراز دبستان  ابتدایی شهید خیراله جمشیدی سمت راست  به مساحت 460 
مترمربع)بدون کسرحریم راه ( با قیمت کارشناس رسمی  دادگستری به مبلغ هرمترمربع500/000 ریال 
)پنجاه هزار تومان( وجمعا به مبلغ230/000/000 ریال )بیست و سه میلیون تومان( ازطریق مزایده عمومی 

به متقاضیان واجد شرایط  به فروش  رساند.
- مهلت بازدید از ملک فوق الذکر:از تاریخ 96/9/18 الی 96/9/23

- مهلت  دریافت  اسناد و تحویل  پیشنهادات  از تاریخ 96/9/24  الی پایان  وقت اداری  روز دو شنبه 
96/10/4

- محل دریافت  اسناد  شرکت  در مزایده  اداره  خدمات  کارشناسی  امور قراردادهای آموزش  و پرورش  
استان گیالن

- محل تحویل  پیشنهادات دبیرخانه  اداره  کل آموزش  و پرورش  استان  گیالن
- زمان بازگشایی  پاکات پیشنهادی روز چهارشنبه  راس  ساعت 9 صبح  مورخ 96/10/6

- مبلغ تضمین  شرکت  در مزایده  23/000/000 ریال ) بیست و سه  میلیون ریال ( بصورت  ضمانتنامه  
بانکی     تاریخ انتشار:95/9/18                    ش/پ:3247 

تجدیدآگهی مزایده

صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر  در  
شورای   7 شماره  نشست  مصوبه   4
محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 
اقدام  مهر  مسکن  تجاری  واحدهای 
اطالعات  جهت  متقاضیان  لذا  نماید، 
بیشتر و دریافت برگه مزایده به واحد 

قراردادها مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/9/29

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

تجدید آگهی مشارکت
 در ساخت

شهرداری صفادشت در نظر 
بند 10 جلسه 102 شورای  باستناد  دارد 
جذب  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
خصوصی  بخش  طریق  از  گذار  سرمایه 
و از طریق مزایده عمومی جهت احداث 
پارکینگ مجتمع شقایق اقدام نماید، لذا 
شرایط  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان 
آگهی و کسب اطالعات بیشتر به واحد 

عمران مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/9/29

شهردار صفادشت – محمدعلی کریمی

 نوبت دوم
 نوبت دوم

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید 

ناصر جهانبخت فرزند رضا 
حسین  ملک  فرزند  یوسفوند  امین  آقای  خواهان 
ناصر  سید  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
خسارت   مطالبه  خواسته  به  رضا  فرزند  جهانبخت 
مطرح که مفاد دادخواست به این شرح اعالم میگردد 
که تقاضای مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده به 

خودروی پراید به شماره ۱۴-۲۱۶ م ۸۸ مقوم به مبلغ 
۷۶۰/۰۰۰ تومان به انضمام هزینه ۲ بار دادرسی و 
شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  کارشناسی  هزینه 
شعبه   9۶۰99۸۶۶۵۶۳۰۰۳۵۰ کالسه  پرونده  
۱۳ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۶/۱۰/۲۰ 
ساعت ۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 

مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا   حاضر گردد.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱3 شورای حل 
اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری .

آگهی دادنامه
کالسه پرونده:۴۷۰/9۵/ش۳-تاریخ صدور:9۶/۱/۲۶-
زاده- علی  ثابت  دادنامه:۴-خواهان:سارا  شماره 
المقدس-مقابل دبستان  آدرس:خرمشهر-بلوار بیت 
حافظ جنب تعویض روغنی توکل-پالک۱۰۵۰،کد
ملی:۲۲9۸۳۲۶۶۲۲،خوانده:امین عیسی پورمعرف-

خواسته:تقاضای  المکان-کدملی:-  آدرس:مجهول 
خوانده  دایربرمحکومیت  صدورحکم  و  رسیدگی 
۱۳9۵/۱/۱لغایت  تاریخ  از  زوجه  نفقه  پرداخت  به 
صدورواجرای حکم و تعیین نفقه آتی زوجه و فرزند 
مشترک به نام مهبد عیسی پورمعرف با جلب نظر 
کارشناس با احتساب هزینه دادرسی و حق الزحمه 
قاضی  ۳۱۰۰۰۰۰ریال،رای   به  مقوم  کارشناس 
ازسوی  شده  ارائه  دادخواست  شورا:درخصوص 
خواهان سارا ثابت علی زاده،به طرفیت آقای امین 
و  رسیدگی  تقاضای  خواسته  به  پورمعرف  عیسی 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  دایربر  صدورحکم 
صدورواجرای  تاریخ۱۳9۵/۱/۱لغایت  از  زوجه  نفقه 
حکم وتعیین نفقه آتی زوجه و فرزند مشترک به 

نام مهبد عیسی پورمعرف با جلب نظرکارشناس با 
کارشناس  الزحمه  وحق  دادرسی  هزینه  احتساب 
مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ریال،با عنایت به محتویات پرونده 
و مفاد دادخواست تقدیمی وکیل خواهانها و مدارک 
ومستندات ابرازی ازجمله نظرکارشناس که مصون 
درجلسه  حضورخوانده  وعدم  شده  واقع  تعرض  از 
رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی ۱-دعوتنامه)نشرآگهی(
و عدم ارائه دلیل و مدرکی دال برپرداخت نفقه زوجه 
انعقاد عقد نکاح روابط زوجیت  وازطرفی به محض 
زوجین  وتکالیف  وحقوق  موجود  طرفیت  بین 
دعوی  النهایه  یکدیگربرقرارمیگردد،که  درمقابل 
ثابت تشخیص  و  وارد  به کیفیت مطروحه  خواهان 
و مستندا به ماده۱۱۰۲و۱۱۰۷و۱۱۰۸و۱۱۱۱قانون 
اختالف  حل  شورای  بند))ج((ماده9قانون  و  مدنی 
نفقه  پرداخت جمع  به  به محکومیت خوانده  حکم 
گذشته زوجه از تاریخ9۵/۱/۱لغایت9۵/۸/۳۱به مبلغ 
از  زوجه  جاریه  نفقه  و  ریال  چهارمیلیون  و  بیست 
تاریخ9۵/9/۱لغایت زمان استحقاق ازقرارهرماه مبلغ 
سه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
سیصد هزارریال ومبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال 

وصادرواعالم  کارشناس  الزحمه  حق  عنوان  به 
خواهان  دیگرخواسته  قسمت  درخصوص  مینماید 
مبنی بر نفقه فرزند مشترک به نام مهبد عیسی پور 
معرف،با مداقه که بند))ج((ماده9قانون شورای حل 
حقوق  درخصوص  تنها  که  است  مشخص  اختالف 
حقه زوجه از کتاب هفتم قانون مدنی صحبت نموده 
کاربرده  به  مطلق  به صورت  را  نفقه  کلمه  واگرچه 
است ولی به جهت توضیح داده شده و به کار بردن 
ذکر  به  نیازی  زوجه  سایر حقوق  درمیان  این حق 
ازشورای  شعبه  این  النهایه  که  نبوده  زوجه  کلمه 
از خود مستندا  نفی صالحیت  اختالف ضمن  حل 
قرارعدم  اختالف  حل  شورای  ماده9و۱۶قانون  به 
صالحیت به اعتبار وشایستگی دادگاههای عمومی 
صادرواعالم  خرمشهر  شهرستان  بدوی  وحقوقی 
بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  نماید.رای  می 
روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع و ظرف 
واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  روز  بیست  مدت 
حقوقی  بدوی   درمحاکم  نظرخواهی  تجدید  قابل 
شهرستان خرمشهر می باشد. شماره م الف )9/۸۳9( 
قاضی شورای حل اختالف خرمشهر  

رونوشت آگهی حصر وراثت

اقای عقیل درویشی صادقی فرزند حاجی اقا به شماره شناسنامه ۱ به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و فتوکوپی 

 شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۴۵۴/۱/9۶/ح تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان حاجی اقادرویش صادقی به شماره شناسنامه ۱۰۴در 
ورثه  و  در گذشته  طالقان  در شهرستان  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۱۳۵۳/۲/۴در 

حین الفوت وی عبارت است از: 
۱-اقای علی اکبر صادقی پورمتولد۱۳۲۵ به شماره شناسنامه۵۵۳ صادره ازنوشهر 

نسبت پسر متوفی 
بابل   از  به شماره شناسنامه۷ صادره  پورمتولد ۱۳۳۱  اصغر صادقی  علی  اقای   -۲

نسبت پسر متوفی
صادره  شناسنامه۱  شماره  به   ۱۳۳۸ متولد  صادقی  درویشی  عقیل  اقای   -۳

ازساوجبالغ نسبت پسر متوفی
۴- اقای مسلم درویش صادقی متولد ۱۳۴9 به شماره شناسنامه۱۲ صادره از طالقان  

نسبت پسر متوفی
صادره  شناسنامه۱۱۶۲  شماره  به   ۱۳۳۵ متولد  صادقی  درویش  منیژه  خانم   -۵

ازساوجبالغ نسبت دختر متوفی
از  به شماره شناسنامه۱۷۴۷ صادره  متولد ۱۳۴۴  درویش صادقی  ۶-خانم شراره 

طالقان  نسبت دختر متوفی
صادره  شناسنامه۳۸۶  شماره  به   ۱۳۰۳ متولد  محمدی  سلطان  مینا  خانم   -۷

ازطالقان  نسبت همسر متوفی
وچون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 

ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی 
مقدماتی در خواست مزبور را مطابق بند اخر ۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نصب اگهی 
ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد . م.الف:   ۴۴۲۳       

پیام زمان   9۶/9/۱۸
دبیرشورای حل اختالف شهرستان طالقا

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شماره۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۱۰۶ مورخ ۱۳9۶/۸/۲۵ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
دانش یار فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه ۴۸ صادره از یزد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۶۲ متر مربع پالک شماره ۴9۳۰ فرعی از ۱۶۳ اصلی 
خریداری شده از ملکی مالک رسمی محمد حسین دانش یار محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین 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 ۱۸۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/۱۰/۲

    کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-  محمد سلیمانی

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-شمسی  زینی وند فرزند ولی به نشانی :مجهول المکان 
تاریخ حضور :۱۳9۶/۱۰/۱۶ شنبه ساعت ۰9:۰۰ محل حضور : خرم آباد خیابان امام 

)ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی سروگل شادیوند به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این حاضر شوید . 
شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

 نوبت اول

کشف و ضبط 12 دستگاه از 
ادوات صید پرندگان در کیاشهر

ادوات  از  دستگاه   ۱۲ گیالن؛  منکویی- 
شکاری  ارزش  با  پرندگان  صید  مخصوص 
کشف کیاشهر  بوجاق  ملی  پارک  سطح   در 

 و ضبط شد.
ابراهیم غالمی رییس اداره پارک ملی بوجاق 
کیاشهر با اعالم این مطلب افزود در پی گشت 
و کنترل شبانه روزی مامورین یگان حفاظت 
و  کشف  بر  عالوه  ملی،  پارک  زیست  محیط 
ضبط این تعداد از ادوات غیر مجاز صید، در 
طول ماه گذشته ۳۳۷ رشته انواع تور زیر آبی و 
۱۵۷ رشته دام کلکوم مخصوص صید پرندگان 
کنار آبزی نیز از رودخانه سفید رود و بخشهای 
علفچر پارک ملی بوجاق کشف، ضبط و جمع 
اسلحه  قبضه  یک  افزود  غالمی  شد.  آوری 

شکاری نیز از متخلفین توقیف شد.
پارک  در  شکار  و  صید  هرگونه  گفت  غالمی 
مامورین  و  است  ممنوع  اکیدا  بوجاق  ملی 
برخورد متخلفین  با  کامل  هوشیاری   با 

 خواهند کرد.
خشکی  ملی  پارک  تنها  بوجاق  ملی  پارک 
دریایی کشور است که  در منطقه بندرکیاشهر 
قرار دارد و مصب رودخانه سفید رود بعنوان 
ماهیان  های  زیستگاه  ترین  اصلی  از  یکی 
استخوانی و خاویاری دریای کاسپین ، در قلب 
این پارک قرار دارد. در حال حاضر این پارک 
مرغابی  انواع  از  مهاجر  پرنده  هزاران  میزبان 
آنقوت  غاز،  فالمینگو،  پلیکان،  قوها،  سانان، 
و خشکی  آبزی  کنار  آبزی،  پرندگان  دیگر  و 
خانواده از  شکاری  پرندگان  وجود  است.   زی 

بسیار  اکولوژیک  ارزش  داری  که  ها   شاهین 
ایجاد طمع در شکارچیان  باعث  است  باالیی 
و قاچاقچیان می شود که با حضور در منطقه 
و زنده گیری این پرندگان اقدام به انتقال آنها 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  قاچاق  بصورت 

فارس می کنند.

برگزاری چهارمین برنامه از جشنواره فراگیر 
در آبفا منطقه 5 اصفهان

بهادری- اصفهان؛ چهارمین برنامه از جشنواره فراگیر نخستین واژه 
آب که با حضور دانش آموزان ناحیه ۵ اصفهان برگزارشد.در این برنامه 
ناصر علیزاده مدیر آبفا منطقه ۵ شهر اصفهان گفت: در سالهای اخیر 
آبفا منطقه ۵ شهر اصفهان عالوه بر اجرای برنامه های فرهنگی که بعضاً 
با همکاری اداره آموزش و پرورش بوده همانند برگزاری زنگ نجات آب 
در مدارس و برگزاری همین جشنواره فراگیر نخستین واژه آب که برای 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب میان دانش آموزان در دستور کار قرار 
گرفت نیز با تعامل و همکاری ائمه جماعات و جمعه دیگر اقشار مردم 
را به مصرف صحیح آب ترغیب نمودیم.وی ادامه داد: اکیپ مروجین 
مصرف آب در طول سال در پیمایش اماکن عمومی، اداری، درمانی، 
آموزشی افرادی که آب را به درستی مصرف نمی کنند با راهنمایی 
کردن از آنها می خواهند آب را بهینه مصرف کنند .علیزاده اعالم کرد: 
در چندسال گذشته آبفا منطقه ۵ شهر اصفهان با پایش کولرها، تنظیم 
والوهای سطح شهر، جمع آوری انشعابات غیرمجاز، در صدد توزیع 
عادالنه آب و نیز جلوگیری از هدررفت آب بوده که در این زمینه به 
موفقیت هایی هم دست یافتیم.در ادامه این برنامه محمد قندهاری 
ناحیه ۵ آموزش و  ناحیه ۵ اصفهان گفت:  و پرورش  مدیر آموزش 
پرورش شهرستان بزرگترین ناحیه با بیش از ۸۵ هزار نفر دانش آموز 
است که از این رقم بیش از ۷ هزار نفر آن دانش آموز کالس اولی 
هستند.وی گفت: ناحیه ۵ آموزش و پرورش شهراصفهان باتوجه به 
اسناد باالدستی آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین برنامه هایی 
در جهت آماده کردن دانش آموزان برای زندگی بهتر ایران اسالمی 
در دستور کار قرار داده که در این ارتباط موظف هستیم مهارت های 
زندگی آداب اجتماعی را به دانش آموزان آموزش دهیم و در این راستا 
مصرف بهینه انرژی هم یکی از راهبردهای اساسی است.وی افزود: در 
سالهای اخیر با توجه به اینکه با بحران کم آبی مواجه شدیم بسیاری 
از برنامه های فرهنگی را مختص به آموزش و ترغیب دانش آموزان به 
مصرف بهینه آب دادیم به طوریکه از مدیران مدارس خواستیم بخشی 
از برنامه های فرهنگی خود را مختص به فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب در بین دانش آموزان قرار دهند و توجه ویژه به صیانت از این مایه 
حیات داشته باشند.قندهاری اعالم کرد: از مدیران مدارس خواسته 
شد در انجمن اولیا مربیان از اولیا بخواهند که در محیط خانه آب را 
به درستی مصرف کنند تا الگوی مناسبی برای کودکان و نوجوانان 
باشند همچنین در جشنواره جابربن حیان از دانش آموزان خواسته شد 
که طرح ها، ایده ها، وسایل دست ساز، کاردستی، نقاشی و ... و دیگر 
هنرهای خود را با موضوع مصرف بهینه آب ارائه دهند و به این موضوع 
اساسی بپردازند تا سفیران خوبی برای مصرف صحیح آب باشند.قدس 
بصیری مدیر مدرسه محجوب از برنامه بسیار شاد که با زبان کودکانه 
به صورت نمایش و موسیقی برگزارشد ابراز خرسندی نمود و گفت: از 
اینکه این برنامه با شیوه های جدید مصرف بهینه آب را بسیار دلنشین 
به دانش آموزان آموزش می دهد جای بسیار تشکر از مسئوالن امر دارد 
چراکه ما در مدرسه از ابزراهای کاهنده مصرف آب استفاده می کنیم 
و نیز به بچه ها آموزش مصرف صحیح آب را نیز آموزش می دهیم 
ولی مطمئن هستیم که برگزاری این جشنواره بسیار مؤثرتر از روشهای 

تئوری و عملی است.

خبر خبر

داودی- اراک؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی 
گفت: ۷۰ درصد از اعتبارات بهزیستی استان 
مرکزی در حوزه پیشگیری و ساماندهی آسیب 
های اجتماعی و نگهداری از معلوالن صرف می 

شود.
روز  بزرگداشت  آیین  در  رفیعی  بهروز  دکتر 
جهانی معلوالن، افزود: بهزیستی به اقشار آسیب 
پذیر نظیر کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و 
دختران فراری خدمات ارایه می کند اما اولویت 
را بر سالمت اجتماعی گذاشته و خدمات در 
این حوزه با وسواس و جدیت پی گرفته می 
شود. وی اظهار کرد: خدمات بهزیستی در ۲ 
سطح عمومی و ویژه دسته بندی شده است 
و تمامی خدمات و حمایت ها در این عرصه 
نیاز  عنوان  به  اعتباری  تنگناهای  وجود  با 
اجتماعی با جدیت درحال انجام است. مدیرکل 
اجرای  با  گفت:  نیز  مرکزی  استان  بهزیستی 
 ۳۰ تولد  از  توان  می  ژنتیک  غربالگری  طرح 
هزار معلول جلوگیری کرد که در این استان 
نیز این طرح انجام می شود و شمار معلوالن 
اراک،  مردم  نماینده  است.  کرده  پیدا  کاهش 
کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این آیین گفت: دولت در الیحه ای به 
سه  سهم  افزایش  اسالمی،  شورای  مجلس 
درصد قانون اشتغال معلوالن به پنج درصد را 
مطرح کرده است .علی اکبر کریمی افزود: یکی 
از دغدغه های جدی کشور اشتغال است که 

جامعه معلوالن نیز از این مهم مستثنی نیست 
و تصویب الیحه جدید در خانه ملت می تواند 
بخشی از مشکالت این قشر را گره گشایی کند.

وی در ادامه به نقش تشکل های مردمی در 
کمک به بهزیستی اظهار کرد: سمن ها بخش 
عمده ای از فعالیت خود را معطوف به همکاری 

با مراکز حمایتی از جمله بهزیستی کرده اند.
در  کمیجان  و  خنداب  اراک،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: این موسسه ها 
بخشی از بار دولت را به دوش می کشند و دولت 
با حمایت از این مراکز به افراد فعال در سمن 
ها انگیزه داده است.کریمی افزود: افراد معلول 
با داشتن برخی محدودیت ها نیازمند شرایط 
سهل برای استفاده از امکانات عمومی هستند 

که مناسب سازی فضای شهری می تواند به 
فعالیت اجتماعی آنان کمک کند.

وی اظهار کرد: شهرداری ها و دهیاری ها در 
محیط شهری و روستایی باید بر اساس قانون 
شرایط آسانی را برای رفت و آمد بی خطر این 
طیف فراهم کنند.نماینده مردم اراک، کمیجان 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  خنداب  و 
تولد  بروز  دالیل  از  یکی  مادرزادی  بیمارهای 
نوزادان معلول است و اجباری شدن غربالگری 
ژنتیک موجب کاهش شمار افراد معلول شده 
محدویت  هرگز  معلولیت  افزود:  است.کریمی 
جسمی  نقایص  کنار  در  خداوند  و  نیست 
قرار  معلول  فرد  اختیار  را در  توانمندی هایی 
داده است و کم نیستند معلوالنی که با وجود 

ارداه قوی، قله های  با عزم و  نقص در جسم 
افتخار را در بخش های مختلف کسب کرده اند.

باالیی  معلوالن ظرفیت  افزود: جامعه  کریمی 
دارد که باید از این توانایی نهفته برای کشف 

استعداد این قشر کمک گرفته شود.
نماینده دیگر مردم اراک، کمیجان و خنداب 
از جمعیت  اسالمی گفت:  در مجلس شورای 
یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر استان مرکزی ۳۰ 
هزار نفر توانخواه هستند و از پارسال 9۵شمار 

توانخواهان این استان افزایش نداشته است.
از  درصد   ۵۷ افزود:  مقدسی  سیدمهدی 
جمعیت معلوالن استان مرکزی براثر حوادث 
جسمی  نقص  دچار  اتفاقات  سایر  و  رانندگی 
 شده اند و ۴۳ درصد نیز به علت ژنتیک دچار 
روز جهانی  کرد:  اظهار  اند.وی  معلولیت شده 
معلوالن یادآوری به مسئوالن است تا ظرفیت 
مورد  گذشته  از  بیش  را  قشر  این  توانایی  و 
توجه قرار دهند.نماینده مردم اراک، کمیجان 
و خنداب در مجلس شورای اسالمی گفت: پیام 
روز جهانی معلوالن این است که در اثر غفلت، 
بخشی از جامعه دچار نواقص جبران ناپذیر می 
شوند و این درحالی است که امکان مدیریت 
حوادث رانندگی با مجازات رانندگان متخلف و 

افزایش کیفیت خودرو وجود دارد.
مقدسی افزود: نگاه جامعه به توانخواهان باید 
تغییر کند و این نگاه به سمت باروری ظرفیت و 

توانایی آنان باشد.

7۰درصد اعتبارات بهزیستی استان مرکزی درحوزه آسیب های اجتماعی صرف می شود

امروز در محل  از ظهر  آیینی که پیش  در 
شد  برگزار  البرز  استان  کل  دادگستری 
مطبوعات  منصفه  هیئت  جدید  اعضای 
استان البرز احکام خود را دریافت کردند و 
تقدیر شد.در  قبلی  از تالش هیئت منصفه 
راستای  در  امسال  مهر   ۱۵ که  ای  جلسه 
و  اساسی  قانون   ۱۶۸ اصل  مفاد  اجرای 
 ۱۳۷9 مصوب  مطبوعات  قانون   ۳۶ ماده 
منصفه  هئیت  جدید  اعضای  شد  برگزار 
رییس  حضور  با  البرز  استان  مطبوعات 
کل دادگستری استان، نماینده امام جمعه 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  استان،  مرکز 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  کرج، 
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  و  استان 
انتخاب شدند.بر اساس احکامی که به تایید 

در  قضائیه  قوه  رئیس  نماینده  سراج  ناصر 
اعضای هیئت منصفه کشور رسیده  تعیین 
امیر  و  االسالم صادق خویینی  است حجج 
ابراهیمی،  مجتبی  آقایان  زاده،  ابراهیم 
روحی  حسین  محمد  میرفالح،  داوود 
محمدتقی  محمدشاهی،  داوود  یزدی، 
حسنی کردکوهی، علی امیر کمالی، مهدی 
مهدوی،  غدیر  پور،  گرانمایه  علی  جعفری، 
غفور خویینی، فرید نجف نیا و خانم اعظم 
هیئت  جدید  عضو   ۱۴ عنوان  به  صفایی 
سال  دو  برای  و  انتخاب  مطبوعات  منصفه 

پیش رو انتصاب شدند.
دوره  مانند  به  نیا  نجف  فرید  همچنین 
انتخاب  هیئت  این  دبیر  عنوان  به  پیشین 

شد.

مراسم تودیع و معارفه اعضای جدید هئیت منصفه مطبوعات استان البرز برگزار شد
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آخرین وضعیت کودکان کار در طرح ساماندهی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین وضعیت کودکان 
کار و خیابان که در طرح اخیر ســاماندهی در مجتمع ها و مراکز بهزیستی 
، ســاماندهی شــدند، گفت: در این طرح در مجموع ۳۶۰ کودک شناسایی 
شدند که برنامه های مختلفی برای آنان انجام شد یا در دست اقدام است.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، حبیب اهلل مسعودی فرید در پاسخ به این سئوال 
که کودکانی که در طرح اخیر ساماندهی کودکان کار و خیابان جمع آوری 
شدند، در چه وضعیتی هستند، افزود: ۷۰ درصد کودکان شناسایی شده در 
ایــن طرح، غیرایرانی بودند که امور آنان را با اداره اتباع هماهنگی کردیم و 
به آنها ارجاع داده شدند.وی خاطرنشان کرد: تمام این کودکان، حتی آنهایی 
که جزو اتباع بیگانه بودند، پدر و مادر داشتند و فقط سه نفر آنان پدر و مادر 
نداشتند که در مراکز شبانه روزی بهزیستی اسکان یافتند.وی ادامه داد: در 
مــورد کودکان کار و خیابان غیرایرانــی، والدین همه آنان آمدند و کودکان 
غیرایرانی خود را بردند.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره 
وضعیت کودکان ایرانی در این طرح نیز گفت: قرار است برای کودکان ایرانی 
در این طرح، برنامه های توانمندســازی اجرا کنیم و سیاســت ما این است 
کــه تا حدامکان از خانواده نیازمند این کودکان، حمایت کنیم اما جایی که 
خانواده یا مراقب کودک از او ســوء استفاده کرده و کودک را استثمار کند ، 
آنجا بطورقطع مداخالت خاص خود را برای آنان خواهیم داشت.مســعودی 
فرید تاکید کرد: سیاست اصلی بهزیســتی و وزارت رفاه و وزارت کشور در 
مورد کودکان کار و خیابان این اســت که براســاس آیین نامه ســاماندهی 
کودکان خیابان عمل کنیم .وی یادآور شــد: مسئولیت شورای عالی کودک 
بر عهده وزارت رفاه و محوریت کار با بهزیستی است که البته دستگاه های 

دیگر نیز طبق تاکید برنامه ششم توسعه باید همکاری کنند.

 موج چهارم ایدز تلفیقی از 
ترزیق مشترک و روابط جنسی ناسالم

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان زنجان اظهارکرد: موج چهارم ایدز تلفیقی 
از ترزیق مشترک و روابط جنسی ناسالم است و این هشداری برای جامعه به 
شمار می آید.محمود حریری  با اشاره به هفته اطالع رسانی در خصوص ایدز 
گفت: ۱۳ تا ۱9 آذر هفته جهانی ایدز با شعار سالمتی حقی برای همه، با 
اطالع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و حمایت از مبتالیان به 
ایدز نام گذاری شده است.  وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۳ هزار نفر مبتال به 
ایدز در ایران شناسایی شده اند، گفت: ارزیابی ها نشان از وجود آمار بیش از 
۶۰ هزار نفر دارد که هنوز اطالعی از بیماری خود ندارند.  حریری با اشاره 
به اینکه بیشترین راه انتقال در کشور و استان زنجان از راه اعتیاد تزریقی 
و ارتباط جنسی است،اظهارکرد: خوشبختانه دولت طی سال های گذشته در 
جهت درمان اعتیاد و پیشگیری از گسترش آن سرمایه گذاری خوبی کرده و 
این مسئله شیوع این بیماری را از این راه تا حدود زیادی کنترل کرده و سرعت 
رشد آن را کاهش داده است. سرپرست مرکز بهداشت شهرستان زنجان با اشاره 
به اینکه متاسفانه آمارها خبر از این می دهند که شیوع ایدز از طریق روابط 
جنسی رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل ناآگاهی ونبود 
اطالع کافی افراد نسبت به این بیماری وقابل شناسایی نبودن افراد و رعایت 
نکردن اخالق اجتماعی در سال های اخیر رشد این بیماری به طریق جنسی در 

حال افزایش است و این بیماری وارد دهه سوم شده است.

خبر

نوسازي ٥٧هزار تاکسي فرسوده

 سرپرست اتحادیه تاکسیرانی شهری گفت :در 
ادامه طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده از 
دستگاه   ۵۰۰ و  هزار   ۵۷ تاکنون   9۴ سال 

تاکسی، نوسازی و تحویل داده شده است.
مرتضی ضامنی افزود:۶۵ هزار تاکسی فرسوده 
در طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده ثبت 
نام کرده اند که ۵۷ هزار و ۵۰۰ مالک ،تاکسی 
خود را تحویل گرفته اند و مابقی آنها شامل طرح 

بدون اقساط جایگزین بوده است.
های  تاکسیرانی  اتحادیه  داد:  ادامه  وی 
شهری کشور، مجری طرح نوسازی تاکسی 
های فرسوده است، پیرو مصوبه هیات وزیران 
طرح  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  و 
تاکسی  دستگاه  دستگاه  هزار  نوسازی 9۰ 
ثبت  امکان   ۱۳9۴ ماه  بهمن  از  فرسوده، 
نام برای تاکسی های فرسوده تا مدل سال 

۱۳۸۶ فراهم شده بود.
سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
کارگروه  در  ای  مصوبه  منظور  این  به  گفت: 
هوای  آلودگی  اجرای  بر  نظارت  و  هماهنگی 
کالن شهرها برای فاز دوم این طرح به تصویب 
رسید و مقرر شد ،مجری طرح نوسازی تاکسی 
های فرسوده مقدمات نوسازی 9۰ هزار دستگاه 

تاکسی دیگر را فراهم آورد.
شهرها  کالن  در  تاکسی  رانندگان  از  وی 
رسیده  فرسودگی  سن  به  آنها  خودرو  که 
نوسازی  برای  که  خواست   ) است)۱۰سال 
ها  تاکسی  این  ،زیرا  کنند  اقدام  خود  تاکسی 
برای تردد در کالن شهرها ممنوعیت تردد دارند 

و پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد.
ضامنی گفت : متقاضیان دریافت تاکسی نو می 
توانند با مراجعه به بانک های عامل تسهیالت 
با  درصدی   ۱۶ نرخ  با  ریالی  ۲۰۰میلیون 

بازپرداخت در اقساط ۴۸ ماهه دریافت کنند.
وی ادامه داد: این افراد ۵ میلیون تومان یارانه 
گواهی اسقاط و ۵۰۰ هزار تومان هم بابت الشه 

خودرو فرسوده دریافت می کنند.
کشور  شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  سرپرست 
خودرو  گروه  با  که  قرارداد جدیدی  با   : گفت 
سازی سایپا نیز انجام شده است ،خودرو ›آریو 
›و ›برلیانس ›در لیست تحویل تاکسی های نو 

قرار خواهد گرفت.
ثبت نام طرح نوسازی 9۰ هزار تاکسی فرسوده 
خودروهای  شد،  آغاز   9۴ سال  بهمن   ۱۲ از 
 ۴۰۵ پژو  و   EF۷ سمند  شامل  جایگزین، 

GLX مجهز به مخزن CNG است. 

وزیر بهداشت ضمن اشاره به تهدید نقدینگی خبر
در حوزه دارو و ایجاد مشکل در چرخه اقتصاد 
دارو، در عین حال به کمبود ۱۰۰هزار نیروی 
امیدواری  ابراز  و  اشاره  کشور  در  پرستاری 
کرد که دولت در ارایه صدور مجوز استخدام 
حسن  سید  دکتر  کند.   همکاری  پرستاری 
هاشمی درباره بررسی عملکرد وزارت بهداشت 
در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت دوازدهم، اظهار 
کرد: یکی از اتفاقاتی که در حوزه دارو رخ داد، 
تغییر مدیران ارشد سازمان غذا و دارو بود و 
الزم است که از تیم مدیریتی قبلی این سازمان 
که تالش وافری داشتند و نامالیمات زیادی را 

تحمل کردند، تشکر کنم.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در فعالیت تیم 
جدید غذا و دارو اتفاق افتاد، بازنگری سیاست ها 
برای حمایت از تولید داخل و قیمت گذاری دارو 
نقدینگی  دلیل  به  دارو  حاضر  حال  در  بود. 
می شود،  فروخته  دارو  است؛  مشکل  دچار 
دریافت  را  آن  پول  دارویی  شرکت های  اما 
دچار  را  دارو  اقتصاد  چرخه  این  نمی کنند. 
مشکل می کند. طبق برنامه سازمان برنامه و 
بودجه، این مشکل باید تا پایان سال برطرف 
شود. البته در کنار آن کمی هم به همکاری 
سازمان تامین اجتماعی نیاز داریم؛ چون بیش 
از یکسال است که بدهی های این سازمان معوق 

مانده است.
نقدینگی  امروز  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
تبدیل به تهدیدی برای دارو شده است، افزود: 
ما در مورد کیفیت دارو باید سخت گیر باشیم. 
در این دولت با وجود اینکه طرح تحول آغاز 
شد و ۱۱ میلیون نفر نیز بیمه شدند و مصرف 
اما  شد،  گسترده تر  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
واردات دارو به ۴۰۰ میلیون دالر کاهش پیدا 
کرد؛ معنی این کاهش واردات، حمایت از تولید 

داخل است. در حال حاضر واردات دارو به ۱۰ 
درصد کاهش یافته است. درست است که دارو 
کاالیی استراتژیک است، اما نمی توان مردم را 
اجبار به مصرف دارویی کرد که اثربخشی آن 
در مقایسه با داروهای دیگر کمتر است. ما باید 
بهترین دارو و تجهیزات را در اختیار مردم قرار 
دهیم. تالش کرده ایم که ۷۵ درصد باالترین 
قیمت داروی خارجی را به تولید کننده نمونه 
مشابه داخلی آن بدهیم. وی تاکید کرد: نباید 
اختیار انتخاب دارو را از پزشک و بیمار بگیریم. 
اعتراض  مردم  بگیریم،  را  واردات  جلوی  اگر 
برای  نباید  نیز  داخلی  شرکت های  می کنند. 
مصرف داروهای داخلی از زور استفاده کنند.

از  بیش  وارد شدن  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
۱۰۰ قلم داروی جدید در بازار دارویی کشور 
طی چهار سال گذشته، ادامه داد: نباید اعتماد 
مردم در زمینه تجهیزات و دارو سلب می شود. 
آنها باید اعتماد کنند که برای سایر مسئولین 
کشور و شخص اول مملکت نیز از همان دارو 
و تجهیزاتی استفاده می شود که آنها مصرف 
ماست  سرمایه  مهمترین  اعتماد  می کنند. 
و به نفع شرکت های داخلی است که همین 
مسیر را طی کنند. اینکه بگوییم بهترین دارو 
و تجهیزات را داریم، کفایت نمی کند. مهم این 
است که در بازارهای بین المللی سهم خوبی از 
بازار دارو پیدا کنیم.وزیر بهداشت درخصوص 

نحوه نظارت بر سالمت غذایی نیز توضیح داد و 
گفت: بسیاری از غذاهایی که استفاده می کنیم 
می شوند،  غیرواگیر  بیماری های  ایجاد  باعث 
البته حجم و مقدار غذا نیز بسیار مهم است. هر 
نوع روغن نیز می تواند باعث گرفتگی رگ های 
بدن شود. ۵۰ درصد مرگ و میرها در کشور به 
دلیل ابتال به فشار خون است. ۳۰ درصد مردم 
از آن بی اطالع هستند.  اما  فشار خون دارند، 
۵۰ درصد دیابتی ها نیز بیماری خود را کنترل 
نمی کنند. ۴۰ درصد مردم نیز دچار اضافه وزن 
و چاقی هستند و این ناشی از سبک زندگی 

نادرست و ورزش نکردن است.
وی افزود: بعضی از موادغذایی موجود در کشور 
قاچاق و تقلبی هستند. دستگاه های مسئول در 
این زمینه خیلی موفق عمل نکرده اند. ما در 
موضوع نظارت کارآمد نیستیم، البته نظارت بر 
محصوالت غذایی که از گمرک وارد می شوند 
بر  نظارت  که  تیمی  مجموع  اما  است،  خوب 
محصوالت بازار را انجام می دهند کمتر از ۲۰۰ 
پولی که  داد: ۲۶ درصد  ادامه  است. وی  نفر 
مردم از جیب خود می دهند در حوزه سالمت 
است.  پزشکی  دندان  بابت خدمات  می دهند، 
را  بسته خدمت  این  که  دهم  قول  نمی توانم 
توسعه می دهیم؛ چون اعتباراتی نیاز است که 
با توجه به شرایط بودجه کشور دست نیافتنی 
است. پیشنهاد ما بیمه خاص دندان پزشکی 
است؛ با این وجود اگر خدمات را کلی تر بخریم، 
باید  البته  می کند.  پیدا  کاهش  نیز  قیمت ها 
نظارت بیشتری به تعرفه ها و خدمات پرهزینه 
با  گرفت  صورت  تخلفی  اگر  و  باشیم  داشته 
آن برخورد کنیم. بهترین کار در حوزه دندان 
پزشکی پیشگیری است. در غیر این صورت باید 
بخش عمده ای از هزینه های جیب مردم برای 

این خدمات دندانپزشکی پرداخت شود.

وزیر بهداشت هشدار داد:

احتمال بازگشت بحران دارو

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

آقای نعمت رستمی فرزند حیدر درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۱۴۲ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به  زمین میره 
بیگ که از خانم شهال محمدی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 9۶-۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۸۷۷  مورخ  ۲9 / ۷ / 9۶ حکم 
به صدور سند مالکیت سه دانگ مشاع یک بابخانه به مساحت ۲۰۵/۲۷  متر مربع به 
نام آقای نعمت رستمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث 
حسین بیگ وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام آقای نعمت رستمی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۸/  9 /  ۱۳9۶  تاریخ انتشار دوم ۳ /  ۱۰ /  ۱۳9۶

آگهی حصر وراثت

خانم چیمن شاهمرادی دارای شناسنامه شماره ۴۳۵۵ به شرح دادخواست به کالسه 
9۶۰۰۱۳۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان امین محمدی  به شناسنامه ۱9۳۴ در تاریخ ۱۳9۶/9/۸  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱-ژیال محمدی     کد ملی  ۳۲۴۱۷9۱9۶۳      نسبت دختر متوفی

۲-ژاله  محمدی    کد ملی   ۵9۶۰۰۸9۳۸۶  نسبت دختر متوفی 
۳-چیمن شاهمرادی کد ملی ۴9۵9۶۷۲۷۵۷  نسبت همسر متوفی

۴-سیما کرمی  کد ملی  ۵9۶9۷۸۴۷۸۸  نسبت مادر متوفی
۵-پرویز محمدی شماره ملی  ۵9۶9۴9۶۶۱۸  نسبت برادر متوفی

۶-بهزاد محمدی کد ملی  ۵9۶9۶۱۸۰۱۲   نسبت برادر متوفی
۷-فرزاد محمدی  کد ملی  ۵9۶99۳۷۱۲۶  نسبت برادر متوفی
۸-آرزو محمدی  کد ملی  ۵9۶9۶۱۸۰9۸  نسبت خواهر متوفی

9-نشمین محمدی  کد ملی  ۵9۶99۷۷۳۴9  نسبت خواهر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به  خوانده
کالسه پرونده: 9۶۰۶9۳

 وقت رسیدگی: 9۶/۱۲/۲۰ ساعت 9 صبح 
خواهان ها:یعقوب ذینالی فرزند عباسعلی و غیره با وکالت خانم نعیمه معاف به نشانی 

ورامین میدان امام حسین روبروی تاالر بهاران ساختمان احسان طبقه اول واحد ۲  
خوانده:سید مجید سید علی فرزند سید ضیاءالدین نشانی مجهول المکان 

خواسته: الزام به رفع بازداشت پالک ۳/۳۰۴- الزام به تنظیم سند 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاهای عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
حقوقی دادگستری ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه  و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
۱363خ م الف –نوری زاده- مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری ورامین

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۶۴۳هیات 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 ابراهیم 
معین فر فرزند حسین بشماره شناسنامه ۶۰۱ صادره از تویسرکان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۶۳/۵۰ مترمربع پالک ۳ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای جواد منصوربخت محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می¬شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۵۶۱ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به سید مجید سید علی
کالسه پرونده: 9۶۰۸9۰     وقت رسیدگی:9۶/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰صبح

خواهان:محمد ملکی غربی   خوانده:سید مجید سید علی
خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام کارکرد 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴  
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده از تاریخ نشر 
اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
۱362خ م الف-زینلی-  مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی ورامین

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

آقای رستگار محمدی فرزند محمود درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را 
از پالک ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۲۵ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه 
معروف به پشت کانی مرادبیگ که از آقای کریم محمدی خریداری درخواست سند 
مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه  9۳-۳9  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰99۶  
مورخ ۲۰ / ۸ /  9۶  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 
۱۴9/۵۳ متر مربع بنام آقای رستگار محمدی  صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای حاج محمدقادری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانی که 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 یک ماه 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 آقای رستگار محمدی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۸ / 9 /   ۱۳9۶ تاریخ انتشار دوم ۳  / ۱۰ /   ۱۳9۶

دادنامه
کالسه پرونده :۱۳/۱۴۲/۲۶     شماره دادنامه:9۶/۳/۱۶-۴۵۶

واخواه حامد بخشی تبارف علی بابل امیر کال درزیکال شیخ ساختمان علی منزل علی 
بخش تبار 

واخوانده: سید سعید عباس نژاد و با وکالت محمد اوصیا بابل خ چهار سوق جنب حصیر 
فروشان               خواسته : واخواهی 

رای قاضی شورا
مورخ   ۱۷۴۱ شماره  دادنامه  به  نسبت  علی  تبارف  حامد  واخواهی  خصوص  در 
9۵/۱۱/۱۷ به شرح مندرج در پرونده کالسه ۷۲۲/9۵ صادره از شعبه ۱۳ شورای حل 
اختالف بابل نظر به اینکه واخواه هیچگونه دلیل موجه و محکمه پسندی که موجبات 
نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه ننموده است و حسب محتویات پرونده دادنامه 
موصوف با رعایت کلیه موازین قانونی صادر گردیده است فلذا در راستای ماده ۲۶ قانون 
شورای حل اختالف مصوب  سال ۱۳9۴ ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه صادره را 
عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره حضوری و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل 

ابالغ

خواهان/ شاکی  امیر حسنی فرزند اسکندر دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم 
طرفیت محسن میرزا بابایی فرزند علی به خواسته وجه تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه 
9۶۰99۸۲9۲9۴۰۰۵۸۷  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۱۱/۰۱ و ساعت 
9:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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. م/الف ۱۶۶۳
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی حصرروراثت
اهوازدرخواستی  از  بشناسنامه۳۶۵۷صادره  پدرمحمد  نام  زاده  قاسم شموئیل  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندم مرحوم یوسف 
شموئیی زاده بشناسنامه۱۷۴۵9۳۱۷۳۲صادره اهوازدرتاریخ۱۳9۶/۱/۲۷در خرمشهر 
الذکر  فوق  مشخصات  با  ۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
۴۷9۵هویزه)مادرمتوفی(والغیر.  شناسنامه  شماره  به  شریفی  )پدرمتوفی(۲-مغیره 
مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف )9/9۳۴(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

آگهی احضار طبق ماده 73ق. آ. د. در امور مدنی

حسب دادخواست خواهان قربانعلی محسنی زاده بطرفیت مهدی قیاسی بخواسته 
مطالبه که بکالسه ۳۴۲/9۶شعبه دوم شورای حل اختالف سنقر ثبت شده وآدرس 
خوانده را خواهان مجهول المکان اعالم نموده وطبق دستور شورا وبتجویز ماده ۷۳ق 
آ.د. م. مراتب در یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف بیست روز بدفتر این شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه دوم دادخواست وضمایم را تحویل بگیرد ودر جلسه رسیدگی مورخه 

9۶/۱۰/۲۴ساعت 9/۵صبح خاضر شوند. 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنقر 

آگهی ابالغ اجرائیه

در پرونده کالسه ۱۷/9۶شعبه سوم این شورا محکوم علیه حیدر امینی ایگدرفرزند 
ولی محمد محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
ومبلغ یک میلیون و هشتصد و هفتاد وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 9۵/9/۲۰لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمتها در حق محکوم 
له هوشنگ پرویزی بنابراین با توجه به مجهول المکان بودن اقامتگاه محکوم علیه در 
اجرای ماده 9قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 
۱۱۸و۱۱9قانون یاد شده آگهی وبه نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار آگهی مفاد موضوع اجرائیه را اجرا نماید در غیر اینصورت برای عملیات اجرایی 
به محکوم علیه ابالغ یا اخطار دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت 

خود را کتبا به اجرای احکام اعالم نماید 
دفتر شعبه سوم حل اختالف دادگستری سنقر 

متن آگهی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای یابرمفتی عریض فرزندسیدعلی.
طرفیت  به  فرزندسیداحمددادخواستی  مجدم  موسوی  حریره  علویه  خانم  خواهان 
خوانده آقای یابرمفتی عریض فرزند سیدعلی به خواسته حکم طالق مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۱۴۱۲۰۰۰۴۰شعبه۲دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهودمورخ۱
۱۳9۶/۱۰/۶ساعت۱۱:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس  نوبت دریکی  یک 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    

شماره م.الف)9/9۱۱(
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :    ۱-حسین زینی وند فرزند اکبر به نشانی :مجهول المکان 
تاریخ حضور :۱۳9۶/۱۰/۱۶ شنبه ساعت ۰9:۰۰ محل حضور : خرم آباد خیابان امام 

)ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی سروگل شادیوند به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این حاضر شوید . 
شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 

مفقودی

 برگ سبز سواری LXمدل ۱۳۸۸با شماره شهربانی ۱۳۵ج۵۱ایران ۸۲با شماره موتور 
۱۲۴۸۸۲۱۶۳۲۴و شماره شاسی NAAC9۱CC۴AF۸۲۵۶۲۸بنام غالمعلی قلی 

زاده صورتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده: پیمان        نام پدر: داراب     شهرت: القاصی        پیشه: آزاد

محل حضور دادگاه: شورای حل اختالف گهواره 
شعبه: اول   وقت حضور: ۱۳9۶/9/۲۵    ساعت: 9 صبح

علت حضور: در خصوص دادخواست خانم لیلی القاصی بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
نفقه فرزند مشترک در وقت مقرر در محل شعبه حاضر شوید.9۵/9/۲۳

شعبه اول شورای حل اختالف شهر گهواره-شهرستان داالهو

اجرائیه
محل  نشانی   – پدر:مرادعلی  نام  حمیدی-  له:محمدزاهد  محکوم  مشخصات 
تماس  شماره   –  ۲ سالمت  کوی  روبروی  آسفالت  جهاد-آخر  اقامت:جوانرود-خ 

۰9۱۸99۶۳۸9۲:
مشخصات محکوم علیه: عیسی جلوند – نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به/ به موجب دادنامه شماره  ۱۵۵ مورخ 9۶/۴/۱9 شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه سوم محکوم  علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و نیز مبلغ ۲۵۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنجاه هزار ریال به 
دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

به  اشاره  ضمن  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اشکاالت موجود در کتاب های درسی، انجام 
زمانی  نیازمند  را  زمینه  این  در  اصالحات 

حدود ۲.۵ ساله دانست.
سید محمد بطحایی اظهار کرد: برنامه جامع 
و  است  شده  آماده  کشور  انسانی  نیروی 
علی رغم چالش  ارائه خواهد شد.   به زودی 
هستیم،  مواجه  آن  با  که  انسانی  نیروی 
برنامه هایی برای جبران این کمبود در دست 
اقدام داریم که ما را از نگرانی بیرون می آورد.

وظیفه  پرورش  و  آموزش  داد:   ادامه  وی 
آینده  تحصیلی  سال های  برای  دارد 
گوناگون  زمینه های  در  را  خود  آموزگاران 

فراهم و آماده کند.

بطحایی در مورد خرید خدمات آموزشی 
غیر  به  خدمات  خرید  کرد:  خاطرنشان 
مدارس  تاسیس  امکان  که  مناطقی  از 
فعالیت های  و  مدارس  دیگر  در  نداشتیم 
این حال خرید  با  است.  آموزشی ممنوع 
خدمت در سال آینده به جز حوزه آموزش، 
در دیگر زمینه ها با شتاب بیشتری انجام 

خواهد گرفت.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از حیث 
در  خدمات،  این  خرید  زمنیه  در  اعتبارات 
به  مناسبی  اعتبارات   ۱۳9۷ سال  بودجه 

همچنین  شد.  خواهد  داده  اختصاص  آن 
اردوگاه ها،  برای  خدماتی  اعتبارات  این 
بخش های  و  پژوهش سراها  آزمایشگاه ها، 
توضیح  بطحایی  شد.  خواهد  هزینه  ادرای 
داد: من در مورد نحوه فراهم کردن معیشت 
مورد  چراکه  نمی کنم؛  صحبتی  آموزگاران 

اعتراض همکاران من قرار می گیرد.
کتاب های  محتوای  درباره  ادامه  در  وی 
درسی و همچنین سند ۲۰۳۰ خاطرنشان 
سند  با  ارتباطی  ما  درسی  کتاب های  کرد: 
۲۰۳۰ ندارند. در مورد اشکاالت برنامه های 

این  متولی  که  پژوهش  سازمان  در  درسی 
شده  شروع  جدی  اقدامات  کتاب هاست، 
در  موجود  موانع  و  مشکالت  وجود  است. 
کتاب های درسی نیازمند اصالحاتی است.  

واقع  در  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
از  جمهور  رئیس  که  انتظاراتی  اساس  بر 
داریم  تالش  دارد،  درسی  برنامه های  حوزه 
تا بتوانیم انتظارات را برآورده کنیم. در این 
راستا باید توجه داشت که اعمال اصالح در 
کتاب های درسی زمان بسیاری را می برد و 
ما هر زمانی که بخواهیم کتاب های درسی را 
اصالح کنیم، زمانی در حدود دو سال و نیم 
نیازمند است. روند این کار کند است، اما این 

کار را آغاز کردیم.  

بررسي چالش  نیروي انساني در آموزش و پرورش
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آگهی قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی عباس آباد نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  و 
۱۳9۰/۲/۲۰ 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 ۳۷۷/۵۰ 

مترمربع خریداری از کلثوم بابا پسندی 
آقای  امید نور پسندی نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۰۴/۸۰مترمربع 

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 

۷۲۷/۳۰ مترمربع خریداری از محمدرضا قمر نژاد
آقای امیر هوشنگ اردوئی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال احداث به مساحت ۴۲۱ 
مترمربع خریداری از وراث مرحوم حاجی محمد پسند  محمدی
و  دانگ عرصه  به شش  نسبت  رضا  اکبر محمد  علی  آقای 
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 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۵۰.۵۷ مترمربع 
خریداری از محمد مهدی پسند معصومی امالک متقاضیان 
واقع در قریه محمد حسین آباد پالک ۱۴۵ اصلی بخش ۲ 

ثبت عباس آباد: 
 آقای مهدی نظری نیا نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین  
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۴۰.۷۰مترمربع 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 ۵۶۳.۱۰ مترمربع 
خریداری از حاج حسین رحمتیان قسمتی از پالک ۱۰۳ فرعی

امالک متقاضیان واقع در قریه اسبچین
 پالک ۱۴۸ 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 ۲9۵.۴۰ مترمربع 

خریداری از مهسا  صید فی
 آقای محمد محمدنیا  بوسجین نسبت به شش دانگ عرصه و 
اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۸۲.۲۵ مترمربع 

خریداری از رشید خلعتبری 
آقای میخائیل  نورزاوان  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه  زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت ۲۸۵.۴۷ 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 
مساحت ۳۲۸  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  اعیان 
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 ۶۶9.۸۷ 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 ۱۸۸۳.9۷ مترمربع 

خریداری از علی اوسط زندی و غیره 
آقای سید علی سی بن  محمدی نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۱9 
مترمربع خریداری از محسن سلطانیان  قسمتی از پالک ۱۵۲ 

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

۲۴۱.۶مترمربع 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 

۴۳۷.۲۶مترمربع خریداری از پروانه مالحسینی
امالک متقاضیان واقع در قریه پلنگ کال پالک ۱۵۸ 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  ۲۰۸۵.۷۳مترمربع 

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 ۱9۱۶.۰۶ 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 زمین مشجر 
و محصور به مساحت۱9۱۲.۳۳ 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 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 ۱۶۰ اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای محسن قمشیان نسبت به شش 
دانگ عرصه و اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۲۸۰.۱۲ 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  ۳۶۵.۰۰مترمربع 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 ۱۳۴.۲۴ مترمربع 

خریداری از مریم خلقی اشکلک
 خانم ساره خاتون فتحی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان  
مترمربع  مساحت ۴۷9.۲۴  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین 

خریداری  حسین فتحی 
اقای محمد مهدی بائوج خوشامیان  نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۱۱.۴۰ 

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 ۴۰۰ متر مربع 

خریداری از عباسعلی آزاد
 خانم صدیقه شیر گیر  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت  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 مساحت۳۲۰.9۰ مترمربع 

خریداری از امین سروری قسمتی از پالک ۱۱۷۸ فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کالرآباد پالک ۳۱۳ اصلی بخش 
۲ ثبت عباس آباد: آقای محمود شایان نسبت به ششدانگ 
مساحت   به  احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین  اعیان  و  عرصه 
۲۶۲.۰۰مترمربع خریداری از حامد زینال زاده قسمتی از پالک 

۱۴۰۶ فرعی
 آقای حسن مختاری نژاد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
مربع  متر  مساحت ۵۰۰  به  ساختمان  بر   مشتمل  زمین  

خریداری از عباس حسین کالری
 آقای رضا رضوانی گیل کالیی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۷۲.۲۳مترمربع 

خریداری از اصغر رضوانی گیل کالیی
 آقای سید حیدر قائینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۵۰ مترمربع خریداری 

از سید رضوان قائینی 
آقای سید رضوان قائینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۶۰ مترمربع خریداری 
از سید جواد حسین کالری خانوم نوش آفرین ابراهیم کالری 
نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت ۲۰9.۷ مترمربع خریداری از خرم قاسمی

اقای سیامک میرزایی  نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 

قطعه زمین مشتمل بر  انباری به مساحت ۴۲۱.۳۰متر 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 
از سند  متر مربع خریداری  به مساحت ۲۶۵  قطعه زمین  
مالکیت مشاعی که ۱۶۴.۵۰  متر  آن از پالک ۳۸۰ 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 ۴۳۱.9۰ مترمربع 
خریداری از ابوالقاسم اکبرزاده آقای ابراهیم نقی گنجی نسبت 
به ششدانگ عرصه و اعیان تضمین مشتمل بر انباری احداثی به 
مساحت۶۲۱.۱۰ 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 99۳.۶۰ 
مترمربع خریداری از امین فیاضی قسمتی از پالک ۳۱۱ فرعی 
از ۷۱ فرعی امالک متقاضیان واقع در قریه وربن پالک ۳۴۶ 

اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای مهدی دانیال کالری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۵۶.۳۰ مترمربع 

خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۴۱ فرعی
تیالکنار پالک ۳۶۸ اصلی  قریه  واقع در   امالک متقاضیان 
به  آباد: خانم فیروزه خداوردی نسبت  بخش ۲ ثبت عباس 
ششدانگ عرصه و اعیان قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مساحت۳۰۰.۰۰ مترمربع خریداری از سند مالکیت مشاعی 

قسمتی از پالک ۱۷۵ فرعی
 خانم فیروزه خداوردی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین 
مشتمل  بر بنای احداثی به مساحت ۳۰۰.۰۰مترمربع 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
 خانم  محدثه یزدانی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان قطعه  
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  ۸9۶.۳۵مترمربع 

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 ۵9۸.۰۰ 
مترمربع خریداری از مریم یحی محمودی قسمتی از پالک ۲9 

فرعی 
خانم محدثه یزدانی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین 
۵9۸.۰۰مترمربع  مساحت   به  احداثی  بنای  بر  مشتمل   
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 مساحت۸۵9.۷۸ 
مترمربع خریداری از مریم یحی  محمودی قسمتی از پالک 

۲9 فرعی
آگهی قانون تعیین تکلیف 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 ۱۳9۰/۲/۲۰ 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 ۳۷۷/۵۰ 

مترمربع خریداری از کلثوم بابا پسندی 
آقای  امید نور پسندی نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۰۴/۸۰ 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 

۷۲۷/۳۰ مترمربع خریداری از محمدرضا قمر نژاد
آقای امیر هوشنگ اردوئی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال احداث به مساحت ۴۲۱ 
مترمربع خریداری از وراث مرحوم حاجی محمد پسند  محمدی

و  عرصه  دانگ  به شش  نسبت  رضا  محمد  اکبر  علی  آقای 

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

اعیان  و  به ششدانگ عرصه  آقای هادی گرشاسبی نسبت   
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۵۰.۵۷ مترمربع 
خریداری از محمد مهدی پسند معصومی امالک متقاضیان واقع 
در قریه محمد حسین آباد پالک ۱۴۵ اصلی بخش ۲ ثبت 

عباس آباد: 
 آقای مهدی نظری نیا نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین  
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۴۰.۷۰مترمربع 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 ۵۶۳.۱۰ مترمربع 
خریداری از حاج حسین رحمتیان قسمتی از پالک ۱۰۳ فرعی

امالک متقاضیان واقع در قریه اسبچین
 پالک ۱۴۸ 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 ۲9۵.۴۰ مترمربع 

خریداری از مهسا  صید فی
 آقای محمد محمدنیا  بوسجین نسبت به شش دانگ عرصه و 
اعیان زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۸۲.۲۵ مترمربع 

خریداری از رشید خلعتبری 
آقای میخائیل  نورزاوان  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه  زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت ۲۸۵.۴۷ 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 ۳۲۸ 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 ۶۶9.۸۷ 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 ۱۸۸۳.9۷ مترمربع 

خریداری از علی اوسط زندی و غیره 
آقای سید علی سی بن  محمدی نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۱9 
مترمربع خریداری از محسن سلطانیان  قسمتی از پالک ۱۵۲ 

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

۲۴۱.۶مترمربع 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 

۴۳۷.۲۶مترمربع خریداری از پروانه مالحسینی
امالک متقاضیان واقع در قریه پلنگ کال پالک ۱۵۸ 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  ۲۰۸۵.۷۳مترمربع 

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 ۱9۱۶.۰۶ 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 زمین مشجر 
و محصور به مساحت۱9۱۲.۳۳ 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 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 ۱۶۰ اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: آقای محسن قمشیان نسبت به شش 
دانگ عرصه و اعیان زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۲۸۰.۱۲ 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  ۳۶۵.۰۰مترمربع 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 ۱۳۴.۲۴ مترمربع 

خریداری از مریم خلقی اشکلک
 خانم ساره خاتون فتحی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان  
مترمربع  مساحت ۴۷9.۲۴  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین 

خریداری  حسین فتحی 
اقای محمد مهدی بائوج خوشامیان  نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۱۱.۴۰ 

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 ۴۰۰ متر مربع 

خریداری از عباسعلی آزاد
 خانم صدیقه شیر گیر  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان به مساحت  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 مساحت۳۲۰.9۰ مترمربع 

خریداری از امین سروری قسمتی از پالک ۱۱۷۸ فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کالرآباد پالک ۳۱۳ اصلی بخش 
۲ ثبت عباس آباد: آقای محمود شایان نسبت به ششدانگ 
مساحت   به  احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین  اعیان  و  عرصه 
۲۶۲.۰۰مترمربع خریداری از حامد زینال زاده قسمتی از پالک 

۱۴۰۶ فرعی
 آقای حسن مختاری نژاد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
مربع  متر  مساحت ۵۰۰  به  ساختمان  بر   مشتمل  زمین  

خریداری از عباس حسین کالری
 آقای رضا رضوانی گیل کالیی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۷۲.۲۳مترمربع 

خریداری از اصغر رضوانی گیل کالیی
 آقای سید حیدر قائینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین  مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۵۰ مترمربع خریداری 

از سید رضوان قائینی 
آقای سید رضوان قائینی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۶۰ مترمربع خریداری 
از سید جواد حسین کالری خانوم نوش آفرین ابراهیم کالری 
نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت ۲۰9.۷ مترمربع خریداری از خرم قاسمی
اقای سیامک میرزایی  نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر  انباری به مساحت ۴۲۱.۳۰متر 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 
از سند  متر مربع خریداری  به مساحت ۲۶۵  قطعه زمین  
مالکیت مشاعی که ۱۶۴.۵۰  متر  آن از پالک ۳۸۰ 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 ۴۳۱.9۰ مترمربع 
خریداری از ابوالقاسم اکبرزاده آقای ابراهیم نقی گنجی نسبت 
به ششدانگ عرصه و اعیان تضمین مشتمل بر انباری احداثی به 
مساحت۶۲۱.۱۰ 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 99۳.۶۰ 
مترمربع خریداری از امین فیاضی قسمتی از پالک ۳۱۱ فرعی 
از ۷۱ فرعی امالک متقاضیان واقع در قریه وربن پالک ۳۴۶ 

اصلی بخش ۲ ثبت عباس آباد:
 آقای مهدی دانیال کالری نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۵۶.۳۰ مترمربع 

خریداری از سند مالکیت مشاعی قسمتی از پالک ۴۱ فرعی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تیالکنار پالک ۳۶۸ اصلی بخش 
۲ ثبت عباس آباد: خانم فیروزه خداوردی نسبت به ششدانگ 
به  احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین  قطعه   اعیان  و  عرصه 

مساحت۳۰۰.۰۰ مترمربع خریداری از سند مالکیت مشاعی 
قسمتی از پالک ۱۷۵ فرعی

 خانم فیروزه خداوردی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین 
مشتمل  بر بنای احداثی به مساحت ۳۰۰.۰۰مترمربع 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
 خانم  محدثه یزدانی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان قطعه  
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  ۸9۶.۳۵مترمربع 

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 ۵9۸.۰۰ 
مترمربع خریداری از مریم یحی محمودی قسمتی از پالک ۲9 

فرعی 
خانم محدثه یزدانی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین 
۵9۸.۰۰مترمربع  مساحت   به  احداثی  بنای  بر  مشتمل   
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 مساحت۸۵9.۷۸ 
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 مساحت۵۶۶.۷۸ 
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 مساحت9۲۶.۴۲ 
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 ۵۱۸.۱۰ 
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
 آقای میرزا 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
 آقای حمید شعبانی زاده بازنشین نسبت به ششدانگ عرصه 
و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۰۰.۲۳ 

مترمربع خریداری از رحمان شعبانی زاده 
آقای محمد جعفر زائی  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان زمین  
مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱9۴.۲۳ مترمربع خریداری از 

اشرف کوزه گر قسمتی از پالک ۲ فرعی
 خانم معصومه آمده چلیکدانی  نسبت به ششدانگ عرصه و 
اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۳۶.9۴ 

مترمربع خریداری از علی عزت پور دولت آبادی 
امالک متقاضیان واقع در قریه جمشید آباد پالک ۳۷۶ اصلی 

بخش ۲ ثبت عباس آباد :
آقای امین امیدی سیارستاقی نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۲۰.۷۳ مترمربع 

خریداری از مجتبی اسماعیل زاده میان لنگه 
امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکوتی پالک ۳۷۸ اصلی 
بخش ۲ ثبت عباس آباد: خانم زهرا شفیعی نسبت به ششدانگ 
عرصه و اعیان قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 

۴۸۸.۸ مترمربع خریداری از مجید یوسفی 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: 9۶/9/۴   تاریخ انتشار دوم : 9۶/9/۱۸

نفت عراق از طریق ایران سواپ می شود 

وزیر نفت عراق گفت، رئیس شرکت دولتی بازاریابی نفت این کشور 
)سومو( در حال مذاکره با ایران برای تعیین تاریخ آغاز صادرات نفت از 

میادین کرکوک است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، جبار اللعیبی-وزیر نفت عراق گفت: 
رئیس شرکت دولتی بازاریابی نفت این کشور )سومو( در حال مذاکره 

با ایران برای تعیین تاریخ آغاز صادرات نفت از میادین کرکوک است.
یک مقام عراقی هفته گذشته گفته بود که بخشی از نفت خام کرکوک 
»در آینده ای نزدیک« با کامیون های نفتکش به پاالیشگاه کرمانشاه 
ایران ارسال خواهد شد. به گفته مقامات عراقی و منابع تجاری، ایران 
ابتدا روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت به ارزش تقریبی یک میلیون دالر از 
عراق تحویل خواهد گرفت و این رقم به تدریج به ۶۰ هزار بشکه در روز 
افزایش خواهد یافت. تهران و بغداد همچنین یک پروژه احداث خط 
لوله انتقال نفت را از میادین کرکوک به شمال ایران و از آنجا به خلیج 

فارس جهت صادرات احیا کرده اند.

قیمت نفت کاهش یافت 

قیمت نفت برنت دیروز ۱۱ سنت کاهش داشت و به ۶۲ دالر و 9 سنت 
رسید. در حالی که ارزش دالر آمریکا تقویت شده، قیمت نفت دیروز با 
کاهش مواجه بود، هرچند که انتظار می رود کاهش تولید های اوپک و 

متحدانش تا سال آینده موجب تقویت بازار نفت شود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز با ۵ سنت 
کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۵۶ دالر و ۶۴ سنت رسید. 
قیمت نفت برنت نیز دیروز ۱۱ سنت کاهش داشت و به ۶۲ دالر و 9 
سنت رسید. تجار گفتند: افت جزئی قیمت نفت عمدتا ناشی از تقویت 
دالر بوده که ارزش آن در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی در ماه جاری 
۰.۸ درصد رشد داشته است. از دید بسیاری از ناظران رشد ارزش دالر 
ترمز رشد قیمت نفت را کشیده زیرا باال رفتن ارزش دالر موجب گرانتر 
شدن نفت برای خریدارانی شده که از ارزهای غیردالری استفاده می 
کنند. بانک آمریکا مریل لینچ در گزارش چشم انداز ۲۰۱۸ خود که این 
هفته منتشر شد اعالم کرد: »تقویت ارزش دالر آمریکا می تواند تاثیری 

منفی بر بازار کاالهای مختلف بگذارد.«
اما در عین حال، توافق اوپک و متحدانش به ویژه روسیه برای کاهش 

تولید نفت موجب تقویت کلی بازار نفت شده است.
قیمت نفت در بازه زمانی ژوئن تا اکتبر رشد قابل توجهی داشته و نفت 
برنت حدود ۴۰ درصد گرانتر شده است. بانک آمریکا مریل لینچ پیش 
بینی کرده که به دلیل باال بودن تقاضای جهانی و کاهش شکاف بین 
عرضه و تقاضا قیمت نفت برنت تا اواسط سال آینده میالدی به ۷۰ 

دالر خواهد رسید. 

نفت در جهان

تولد غول نفت و گاز جدید در اروپا

یک  در  آلمان   BASF شیمیایی  مواد  گروه 
قرارداد چند میلیارد یورویی موافقت کرد واحد 
انرژی وینترشال این گروه با رقیبش DEA ادغام 
شود تا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز 

مستقل اروپا ایجاد شود.
 DEA به گزارش زمان به نقل از ایسنا، شرکت
شرکت  به  متعلق  است،  مستقر  آلمان  در  که 
مدیرعامل  براون،  لرد  و  است   LetterOne

سابق شرکت BP، ریاست آن را برعهده دارد.
واحد ادغام شده، وینترشال DEA نام خواهد 
داشت و دو سوم آن متعلق به BASF و یک 
سوم آن متعلق به LetterOne خواهد بود و 
قرار است این شرکت در میان مدت از طریق 
عرضه عمومی اولیه، در بازار سهام حضور پیدا 
 LetterOne و   BASF شرکت های  کند. 
نامه ای را امضا کرده اند  اعالم کردند که تفاهم 
نیمه دوم سال  را در  قراردادشان  و قصد دارند 

میالدی آینده نهایی کنند.
مجموع درآمد DEA و وینترشال در سال ۲۰۱۶ 
حدود ۴.۵ میلیارد یورو و درآمد بدون احتساب 
ارزی، ۲.۲  نوسانات  و  استهالک  مالیات،  بهره، 
میلیارد یورو و تولیدشان حدود ۶۰۰ هزار بشکه 
نفت در روز و ذخایری بالغ بر دو میلیارد بشکه 
بود. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، ارزش این 
قرارداد اعالم نشده اما تحلیلگران آن را حدود ۱۲ 
میلیارد یورو برآورد کرده اند. به گفته بانکداران، 
ارزش عرضه اولیه سهام شرکت جدید پس از 
فرصت های  تحقق  و  فعالیت ها  یکپارچه شدن 
رشد به دو برابر خواهد رسید. در حالی که بهبود 
قیمت های نفت، به شرکت ها برای انجام قراردادها 
اطمینان بیشتری بخشیده است اما ادغام میان 
فشارهایی  تاثیر  تحت  زیادی  حد  تا  شرکت ها 
و  هزینه ها  کاهش  برای  که  می گیرد  صورت 
افزایش بهره وری پس از رکود سه ساله صنعت 

نفت وجود دارد.

کوتاه از انرژی

از  فجرجم  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
پایان یافتن عملیات مهم تعمیرات اساسي و 
نوسازي و قرار گیری تمامي واحدهاي شیرین 
پاالیش گاز فجر جم در خط   سازي شرکت 
از  تولید پایدار  تولید و آمادگی این شرکت 

خبر داد.
هادی  آمرکاشی-  الهام  زمان-  گزارش  به 
هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل شرکت پاالیش 
گاز فجر جم با اشاره به آمادگی شرکت پاالیش 
گازفجرجم برای تولید حداکثری گاز در زمستان 
پیش رو گفت: این شرکت در آبان ماه جاری 
نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
گاز را فرآورش و به شبکه سراسری ارسال کرده 

است. وی افزود: درهمین مدت حدود ۴۶۰ هزار 
بشکه میعانات گازی و بیش از ۳ هزار تن گاز 
مایع )LPG( نیز در شرکت پاالیش گازفجرجم 
تولید شده که میعانات گازی تولیدی پاالیشگاه 
از طریق خط لوله به بندر سیراف منتقل و از 
طریق کشتی های ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی بارگیری 

و صادر می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش فجرجم اظهار کرد: 
رعایت  با  جم  پاالیشگاه  در  حداکثری  تولید 
تا  است  انجام  حال  در  ایمنی  الزامات  تمامی 
شرکت های  تمامی  میان  در   ۱۴۰۴ افق  در 
پاالیش گاز، پایدارترین، ایمن ترین، پاک ترین و 

اقتصادی ترین پاالیشگاه گاز کشور باشیم.

هاشم زاده فرهنگ خبر داد:

شرکت پاالیش گاز فجر جم به تولید پایدار رسید

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی 
هیئت  گفت:سه  سوخت  های  جایگاه 
تجاری از عراق و ترکیه به منظور انتقال 
چرا  کنند  می  همکاری  باایران  فناوری 
که بازار ایران پتانسیل خوبی برای جذب 
سرمایه گذار دارد. به گزارش زمان به نقل 
از مهر،علی منشی افزود: براساس چشم 
باید  دولت  گری  تصدی   ۱۴۰۰ انداز 

کاهش پیدا کند، به این ترتیب در تالش هستیم با برگزاری همایش بین المللی 
جایگاههای سوخت، پیوند بی بخش های مرتبط ایجاد کرده و زمینه را برای توسعه 
کسب و کار در این حوزه فراهم می کند. وی گفت: کشورهای عراق،چین، ترکیه، 
ایتالیا،روسیه، ژاپن در این همایش حضور خواهند داشت. منشی با بیان اینکه از 
شرکت های تامین کننده قطعات جایگاه ها نیز برای حضور در این همایش دعوت 
شده است، تصریح کرد: سه هیئت تجاری از عراق و ترکیه به منظور انتقال فناوری 
با ایران همکاری می کنند چرا که بازار ایران پتانسیل خوبی برای جذب سرمایه 
گذاران خارجی دارد. وی گفت: در حاشیه این همایش فرصت های سرمایه گذاری 

در صنعت جایگاهداری سوخت نیز برگزار می شود.
نخستین همایش بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته آن در روزهای 
سوم تا ششم دی ماه سال جاری با حضور مقامات و مسئوالن رده باالی کشوری 

در در تهران  برگزار می شود.

 عراق و ترکیه خواهان سرمایه گذاری
 در جایگاه های سوخت ایران

مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی از آغاز امضای قراردادهای طرح های بازتوانی 
نیروگاههای حرارتی در ابتدای سال ۲۰۱۸ میالدی خبر 
داد. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، علیرضا نصراللهی 
مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی اظهار داشت: طرح بازتوانی نیروگاههای فرسوده 
متوقف نشده و داریم در مسیر برنامه ریزی شده پیش می 

رویم و توفیقاتی نیز تا امروز داشته ایم.
وی افزود: از بین ۱۳ نیروگاه بخاری که در فاز نخست 
طرح ملی بازتوانی نیروگاهها مورد توجه قرار دارد، اقدامات 
الزم برای بازتوانی نیروگاه های رجائی، مفتح و رامین اهواز 

از پیشرفت بهتری نسبت به دیگر طرح ها برخوردارند.
مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی تصریح کرد: بعد از اینکه هم ما بتوانیم 
مصوبات قانونی را بگیریم و هم وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی 
و اقتصادی ایران مصوبات قانونی را به ما بدهد، در ابتدای 
سال ۲۰۱۸ میالدی شاهد آغاز امضای قراردادهای طرح 
های بازتوانی نیروگاههای حرارتی کشور خواهیم بود. 
به گزارش تسنیم، وزارت نیرو سال گذشته با محوریت 

فعالیت و مدیریت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی ، مجوز بازسازی و نوسازی ۱۳ نیروگاه بخاری و 
یک نیروگاه گازی را از شورای اقتصاد گرفت تا مطابق 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و از محل منابع مالی صرفه 

جویی در سوخت، این اقدام انجام شود.
این واحدهای حرارتی که در دستور کار نوسازی و بازسازی 
قرار دارند شامل نیروگاه های بخاری اصفهان، همدان، 
بعثت، شهید رجائی، بیستون ، لوشان ، بندرعباس ، رامین 
، طرشت ، تبریز ، منتظری ، منتظر القائم و نیروگاه گازی 
ری می شود. به منظور نوسازی و بازسازی این واحدهای 
حرارتی از سال گذشته مذاکراتی با شرکت های مختلف 
داخلی و خارجی در حال انجام است و از کشورهایی 
چون روسیه ، ژاپن ، صربستان ، ایتالیا ، آلمان، فرانسه، 
کره جنوبی و چین تاکنون شرکت های فعال در صنعت 
نیروگاه سازی برای حضور در این پروژه ها ابراز تمایل 
کرده اند و مذاکراتی نیز با مسئوالن ایرانی در مجموعه 

وزارت نیرو داشته اند.
می توان از عدم تخصیص منابع مالی ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید به عنوان بزرگترین مانع تسریع در اجرای این 

پروژه ملی نام برد.

 آغاز امضای قراردادهای بازتوانی نیروگاهها 
از ابتدای سال 2۰18
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آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر دارد اجرای پیاده رو سازی و جدول کانیوو خیابان شهید دستغیب را بر 
نماید  واگذار  با شرایط ذیل  پیمانکاران واجد شرایط  به  مناقصه  از طریق  ابنیه سال 1396  بهاء  اساس فهرست 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند: 
1_ مبلغ برآورد اولیه پیمان 2.880.000.000_ تضمین شرکت در مناقصه  5/. مبلغ برآورد بمیزان 144.000.000ریال به صورت ضمانتنامه 

بانکی یا وجه نقد بحساب سپرده شهرداری و واریز مبلغ 500.000ریال بابت خرید  اسناد بحساب سیبا درآمد شهرداری.
2_ اسناد از تاریخ انتشار آگهی 96.9.18لغایت 96.9.25 بفروش میرسد تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری تا پایان ساعت اداری 

مورخ 96.9.30 می باشد.
3- تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 96.10.2 میباشد.

4- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
5- سایر اطالعات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

6- شرکت کنندگان میبایست دارای رتبه و رشته ابنیه و صالحیت مورد تایید  از سازمان برنامه و بودجه و فرم ثبت نام مالیات و ارزش 
افزوده باشند.

مجتبی رضوانی شهردار کتالم و ساداتشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم اکرم احمدی نژاد ارنکه داراي شناسنامه شماره ۲۰۲۶۲ به شرح دادخواست به 
کالسه 9۶۱۰۵۸/۲  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان معصومه طوسی فر بشناسنامه شماره ۳۰۴۱ در تاریخ ۱۳9۶/۶/۳۱ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

……………………………………
۱-علیرضا احمدی نژاد ارنکه متولد ۱۳۲۶/۱۰/۱۱ ش ش ۲۷۰۰ فرزند حسینعلی نسبت 

همسر
۲-طاهره احمدی نژاد ارنکه متولد ۱۳۵۲/۵/۲۶ ش ش ۷9۷۰ فرزند علیرضا نسبت دختر
۳-لیال احمدی نژاد ارنکه متولد ۱۳۵۴/۱۲/۷ ش ش ۱۲۴۲۴ فرزند علیرضا نسبت دختر
۴-اکرم احمدی نژاد ارنکه متولد ۱۳۵۷/۵/۱۵ ش ش ۲۰۲۶۲ فرزند علیرضا نسبت دختر

۵-لیال سیدزاده متولد ۱۳۱۳/۴/۷ ش ش 9۰۶ فرزند غالمحسین نسبت مادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 9۱۴۵ م/الف
از طرف رئیس شعبه شوراي حل اختالف - مهدیان

مفقودی
مفقودی اصل سند مالکیت تک برگی  عر صه  و اعیان 

۱-یک باب   مغاز ه  به شماره  ۱۴۶۴9  فرعی از  ۷۵   اصلی  قطعه   ۳  تفکیکی  
مفروز  و مجزی  شده  از  ۲۱۶۴  فرعی   از اصلی   مذکور  بخش  ۴  رشت  حوزه   

ثبت  ملک  :  اداره   ناحیه   ۲ ) سنگی ( رشت – استان  گیالن  
۲- مفقودی  اصل  سند  رسمی  تفویض  وکالت  ۲۲9۰۸-   9/9/  ۱۳9۶ر دفتر  

۲۰۷  رشت  
۳- مفقودی  اصل   سند  رسمی  وکالت  ۱9۲9۷-  ۵/۱۴/ ۱۳9۶  تنظیمی  دفتر  

۱9۵   رشت مفقود گردیده و فاقد اعتبار است . 

هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي  و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
موضوع  هیات    ۱۳9۶/۰9/۱۱ مورخ  شماره ۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۱۱۵  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
محمد کشاورز تنها بشناسنامه شماره 9۱۶۸۶ صادره از کرج فرزند رحیم در قسمتی از 
ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۳۲/9۰  مترمربع 
مفروز از پالک شماره ۱۳۳ فرعی از ۱۴۶  اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
رحیم کشاورز تنها و با مالکیت مالک اولیه آقای احمد اسالمی فخر تایید مینماید. 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/9۰۸۸/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/۰9/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/۱۰/۰۳

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

مفقودی
شهربانی  شماره  ۱۳۸۷با  مدل  روغنی  سفید  رنگ  به   ۲۰۶ پژو  سواری  سبز  برگ   
۵۸۱ج۸۲ایران ۸۲ با شماره موتور ۱۴۱۸۷۰۰۰۷۴۵و شماره شاسی ۲۱۵۲۵۸۶۲ بنام 

فاطمه گمار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  فاضل  مهرفرزند  ادیب  رضا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
پیوسته  کارشناسی  درمقطع  دزفول  از  شناسنامه۱99۰۰9۲۰۵۵صادره 
دزفول  واحد  دانشگاهی  ازواحد  صادره  عمران-عمران  مهندسی  رشته 
.ازیابنده  باشد  اعتبارمی  فاقد  و  است  گردیده  ۲۱۵۲۸)۰۶-۱۵-۳(-۰۷۶۵۲۴۳مفقود 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به نشانی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد دزفول واقع دراتوبان بین دزفول اندیمشک ابتدای جاده کوی آزادگان 

ارسال نماید. نوبت اول:9۶/۸/۱۵-نوبت دوم:9۶/۸/۳۰-نوبت سوم:9۶/9/۱۵
شهرستان دزفول

هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي  و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
موضوع  هیات    ۱۳9۶/۰۸/۰۷ مورخ  شماره ۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۸۰۰  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
هومن هدایتی بشناسنامه شماره ۳9۱۸  صادره از تهران  فرزند منوچهر در قسمتی از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۰۷/۵۸ مترمربع مفروز 
از پالک شماره ۲۱۴ فرعی از ۱۷۰  اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای حیدر 
نورمحمدی و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدعلی ترابی تایید مینماید. 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۸9۶۴/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/۰9/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/۱۰/۰۳

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب بهاره فالح فرزند یداله فالح به شماره دانشجوئی 9۶۱۲۲۴۸9 
و کدملی ۲۱۳۰۵۷۳۴۶۰ دانشجوی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی از دانگشاه 

بهشهرعلم و فناوری مازندارن واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
بشماره  فرزندهادی  گرزاده  شیشه  مجتبی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
مکانیک  مهندسی  رشته  کارشناسی  درمقطع  دزفول  از  شناسنامه۸۱۸۳صادره 
باشماره۷۶۴۸9۴مفقودگردیده  آزادواحددزفول  ازواحددانشگاهی  صادره  جامدات 
است وفاقداعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی 
واحددزفول به نشانی۶۴۶۱۶۴۵۱۶9ارسال نماید.                                                                  

 نوبت اول:9۶/9/۱-نوبت دوم:9۶/9/۱۵-نوبت سوم:9۶/9/۲9
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید صبا مدل ۱۳۸۶ به رنگ نقره ای متالیک و شماره انتظامی ایران 
 S۱۴۱۲۲۸۶۶۸۰9۵۲ ۸۲ – ۲۴۳ل۱۱ به شماره موتور ۲۲۶۵۴۷9 و شماره شاسی

بابل سیده آتنا قریشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
طوسی  رنگ  آر.دی۱۶۰۰مدل۱۳۸۱به  پژوسواری  سندکمپانی)فاکتورفروش(خودرو 
روشن-روغنی به شماره انتظامی۲۴-9۷9د۵۶به شماره موتور۲۲۳۲۸۱۱۵9۶۶وشماره 
شاسی۰۰۸۱۷۱۶۵۰۵ به نام کریم وکیلی مفقودگردیده استو از درجه اعتبار ساقط است.

شهرستان دزفول  

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت کبیر موتور کازرون با تیپ KM۱۵۰ به رنگ 
موتور ۰۱۴9  به شماره  مدل ۱۳9۳  ایران ۳۱۷۷۴-۵۸۸  پالک  به شماره  مشکی 
NCV ۱۴۳۸۱۴ و و شماره شاسی IRAEO9۳۱۳TV۳۴۴۸۰۵ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری کامیونت ون سیستم نیسان به شماره موتور ۰۰۱۷۸۲۵۸ و 
شماره شاسی ۰۰C۸۲۱۶۳ و شماره پالک ایران ۶۲-۱۵۳ب۷۶ مفقود و فاقد درجه 

اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری سایپا ۱۳۱ مدل ۱۳9۲ به شماره شهربانی ۸۲-۴۱۷ص99 
و شماره موتور ۴۸9۶۸۴9 و شماره شاسی NAS۴۱۱۱۰۰D۱۲۶۶۸۳9 به نام عارف 

قربانی کفشگر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 
سند کمپانی خودرو رنو تالیسمان به شماره شهربانی ۲۲ ایران 9۴۵و۳9 به شماره موتور 
M ۵ MB ۴۵۰ N ۰۴۳۴۱۲ به شماره شاسی VFIRFD ۰۰۵ HC ۲۴۴۳۱۴به نام 

اینجانب کیا جدید مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
سنندج 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو ۲۰۶ مدل ۱۳9۴با شماره شهربانی ۲۴۵ق۳۶ایران ۸۲ با 
شماره موتور ۱۶۳B۰۱۳۴۶9۷و شماره شاسی ۳۰۲۵۷۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند و فاکتور فروش خودروی ال 9۰ به شماره پالک ۳۲۳و۳۴ایران ۷۲مدل با شماره 
موتور ۱۰۰۰۱۴۰۶۷RD۱۵۱9۸۱با شماره بدنه NAALSRLDBA۰۸۰ ۱۳9۰ به 

نام   فضه ابراهیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار

مفقودی
۳۳با  شهربانی ۶۷۳ی۴۷ایران  شماره  ۷۵با  مدل  درب  دو  پاترول  نیسان  سواری   
شماره موتور z۲۴۰۳۵۴۵۲zو شماره شاسی ۱۶۰k۴۱۲۴۳۰بنام مصطفی حافظی 

کلدره مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی بابل

شماره  با   ۷۶ مدل  پاترول  نیسان  کارا  سواری  ماشین  کارت  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  z۲۴۰۴۲۸۴۲zو  شماره  ۷۷با  ۲9۶و۵۳ایران  شهربانی 
pNk۱۵z۵۱۶۳۲۱بنام علیرضا سلیمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز  سواری هیوندا مدل ۲۰۱۴و شماره شهربانی ۴۴۶س۳۳ایران ۵9و شماره 
mHju۸۱c۲Eu۸۳۸۵۸۸مفقود  شاسی  شماره  G۴kEDu۲۱9۶۶۴و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز پراید وانت مدل 9۳با شماره شهربانی ۶۴۵ن۶۳ایران ۸۸با شماره موتور 
ابراهیمیان  بهروز  NAs۴۵۱۱۰۰E۴9۲۸۲۷۶بنام  شاسی  شماره  ۵۲۱۱۳۵۸و 

شیزاآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

1۰ چالش بزرگ طرح سهام عدالت
بر اساس گزارش نظارتی مجلس، ابهامات ۱۰ گانه اجرای طرح سهام 
عدالت، از جمله مهمترین چالش های اجرای این طرح بزرگ اقتصادی در 
حوزه مشموالن به شمار می رود.به گزارش مهر بررسی گزارش نظارتی 
مجلس در خصوص اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نشان می دهد 
ابهامات ۱۰ گانه زیر در تداوم اجرای طرح سهام عدالت وجود دارد. این 

موارد ۱۰ گانه در ادامه قابل مشاهده هستند.
۱- شناسایی دهک های جمعیتی به جای شناسایی دهک های پایین 
درآمدی و احتمال عدم ورود برخی افراد به طرح توزیع سهام که جزء 
دهک های پایین درآمدی هستند ۲- ابهام قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد مشموالن ۳- ابهام در تعیین 
دوره تقسیط و تعلق سهام به مشمولین به میزان مبلغ بدهی تسویه 
شده توسط شورای عالی اجرای سیاست ها در مصوبه مورخ 9۵.9.۱۵ 
به جای وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم رعایت حق دوره ده ساله 
پرداخت اقساط برای همه مشموالن ۴- مسکوت بودن قانون در خصوص 
ارزش سهام قابل واگذاری به هر مشمول و روش وصول اقساط سهام 
واگذار شده ۵- وجود شکاف یک میلیون و هشتصد هزار نفری بین 
مشمولین شناسایی شده و مشمولین نهایی سامانه سهام عدالت که 
تصمیم مشخصی برای تعیین تکلیف در خصوص این مشمولین ارائه 
نشده است ۶- ابهام در عملکرد سازمان خصوصی سازی در فرآیند نهایی 
کردن مشموالن سهام عدالت، در رابطه با وضعیت مالکیت سهام توسط 
ورثه متوفیانی که سهام عدالت داشته اند ۷- نبود برنامه ای برای متولدان 
جدید سهام عدالت. زیرا متولدان جدید از هر طبقه ای که باشند مشمول 
دریافت سهام عدالت نخواهند بود ۸- تغییر مداوم پرتفوی سهام عدالت از 
سوی دولت 9- بالتکلیفی نحوه انتقال سهام عدالت به مشمولین و روشن 
نبودن نحوه پرداخت سود به آنها ۱۰- نامشخص بودن نحوه برخورد با 

مشمولین انصرافی
 

 بیت کوین سر به فلک کشید

بیت کوین از سطح قیمت دیگری که از لحاظ روانی اهمیت فراوان داشت 
عبور کرد؛ این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ 
دالر داشت، این هفته به سودهای روزانه سنگینی دست پیدا می کند. 
بیت کوین از سطح قیمت دیگری که از لحاظ روانی اهمیت فراوان داشت 
عبور کرد؛ این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دالر 
داشت، این هفته به سودهای روزانه سنگینی دست پیدا می کند.بیت کوین 
که پرطرفدار ترین ارز دیجیتال جهان است به طور مداوم با افزایش قیمت 

روبرو شد و در سطح قیمتی باالتر از همیشه معامله شد؛ ۱۵۰۰۰ دالر!
داده های بورس ارز دیجیتال، بیت فینکس، نشان  می دهد که بیت کوین 
که در ساعت 9:۲۱ پنج شنبه، به وقت تهران در قیمت ۱۳9۸۰ دالر 
معامله می شد تنها ظرف چند ساعت در ۱۴:۳۴ به وقت تهران، به رکورد 
قیمت جدید  ۱۵۰۵۸.۳۰ دالر دست یافت و سپس با اندکی افت در 
ساعت ۱۵:۴۶ به وقت تهران به قیمت ۱۴۶۸۶.۵۳ دالر رسید اما شیب 

آن دوباره صعودی شد.

تخلف 13.٧ میلیارد تومانی اصناف در 1۰۰ روز
براساس گزارشی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم منتشر کرده است، همچون قبل نانوایی ها، 
میوه فروشی ها، فروشگاه های لباس و تعمیرگاه ها در صدر شکایات مردمی 
هستند و در مجموع موارد ارائه کاال و خدمات، این سازمان ۱۳.۷۵ میلیارد 
تومان تخلف را به ثبت رسانده است.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش 
عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در تشریح اقدامات خود در این مدت، ۳۱ بند و سه جدول 

آماری را مورد اشاره قرار داده است. 

خبر

 توسعه صادرات سایپا
 با طراحی و تولید محصول قابل رقابت

 ادامه از صفحه ۱
 اگرچه تحریم ها در ســال های گذشته بر موفقیت 
های صادرات ســایپا اثراتی داشته ولیکن ظرفیت 
های صادراتی سایپا کم نشده است و صرفا" برخی 
مواقع بر نتایج صادراتی تاثیرگذار بوده اســت.جوان 
در خصوص دالیل موفقیت صادرات ســایپا تاکید 
کرد: در وهله اول تعهد و اولویت باال نســبت به امر 
صادرات در گروه ســایپا باعث موفقیت در صادرات 
شــده است که خوشــبختانه این مهم در مدیریت 
جدید گروه نیز متبلور است.وی ارزش کل صادرات 
گروه سایپا از ابتدا تاکنون را نزدیک به یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیــون دالر اعالم کــرد و گفت: قریب به 
۲۳۰  هزار دســتگاه خــودرو به حــدود ۴۰ بازار 
هدف صادراتی صادر شده اســت.جوان با اشاره به 
تاکید خاص مهندس جهــرودی، مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا در توسعه فعالیت های صادراتی 
گفت: نــگاه خاصی که هم اکنون در گروه ســایپا 
برای طراحی و تولید خودروهای در ســطح جهانی 
توسط مدیرعامل گروه ابالغ شده زمینه ساز افزایش 

صادرات سایپا خواهد بود.

 مرحله جدید پرداخت به
 سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج 

روابط عمومی بانک پارسیان هفته گذشته اعالم کرد 
که وجوه سپرده گذاران تعاونی منحله ثامن الحجج 
تا سقف دومیلیارد ریال، در شعب بانک پارسیان در 
سراسر کشور آغاز خواهد شد.به گزارش زمان، از روز 
پنجشنبه پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی منحله 
ثامن الحجج تا سقف دومیلیارد ریال ، در شعب بانک 
پارســیان در سراسر کشور آغاز شد.همچنین روابط 
عمومی بانک پارسیان اعالم کرد که درادامه همراهی 
این بانک با اجرای سیاســت های ساماندهی بانک 
مرکزی به موسســات مالی اعتبــاری فاقد مجوز، و 
عاملیت بانک پارســیان به منظور پرداخت یا تعیین 
تکلیف وجوه ســپرده های این تعاونــی، فاز جدید 
پرداخت تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال برای آن گروه 
از ســپرده گذاران که مدت زمــان »چهارده ماه« از 
تاریخ تکمیل »فرم درخواســت« ایشان سپری شده 
است، از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد.تعاونی ثامن 
الحجج از موسســات غیرمجاز فعال در شبکه پولی 
کشــور بود که شهریور ماه ســال 9۴ منحل شد و 
شــورای پول و اعتبار بهمن ماه همان سال مدیریت 
دارایی ها و بدهی های آن و تعیین تکلیف ســپرده 
گذاران را به بانک پارســیان واگــذار کرد.این بانک 
نزدیک به دو سال گذشته طبق برنامه بانک مرکزی 
و مراجع قضایی بخشــی از ســپرده گذاران آن را از 
محل خــط اعتباری بانک مرکزی طبق دارایی های 

شناسایی شده آن تعاونی را انجام داده است.

خبر

سیاست های  اینکه  بیان  با  اقتصاددان  یک 
داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه های مالی 
و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، 
اظهار کرد: چنین وضعیتی باعث می شود هدف 
از  و  نشود  حاصل  سیاستگذاران  انتظار  مورد 
هم گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات 

اقتصادی نرسیم.
محمود جام ساز به ایسنا  اظهار کرد: براساس 
آمارهایی  و  گذشته  واقعیات  و  تجربیات 
طبق  و  کنند  می   اعالم  رسمی  مراکز  که 
سیستم های آمارگیری معمول که مورد استفاده 
سایر کشورها نیز هست، محاسبه می شود. اما به 
سبب داده های بعضا غیر واقعی نتیجه آمارها 
به  را  کشور  اقتصادی  واقعی  شرایط  معموال 
نمایش نمی گذارد؛ به طور مثال در مورد خط 
فقر آمارهایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ذکر می شود 
معلوم  و  دارد  آماری  عمیق  شکاف  یک  که 
خصوص  در  است؟  کدام  واقعیت  که  نیست 
آمار اخیر مرکز آمار ایران نیز همین استنباط 
مطرح می شود  اینکه  داد:  ادامه  دارد.او  وجود 
۳9.۵ میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند که 
در تولید محصوالت داخلی نقشی ندارند ممکن 
است مقرون به صحت باشد اما همه واقعیات را 
بیان نمی کند و رکود اقتصادی که سال هاست 
بر اقتصاد ایران حاکم شده و تبعات ناخوشایند 
آن که از همه مهم تر بیکاری و سایر پدیده های  
اجتماعی است، متاسفانه جریان واقعی گردش 
پول و صنعت و تجارت را تحت تاثیر آثار مخرب  
سیاست های  به  توجه  با  که  داده  قرار  خود 
داخلی دولت از یک سو و دیپلماسی خارجی 
از دیگر سوی در حال حاضر چشم انداز مطلوبی 
را به نمایش نمی گذارد و سیاست های داخلی 
دولت و بانک مرکزی در حوزه های مالی و پولی 
و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر عمل کرده و 
نتیجه ای را که از هدف سیاست ها مورد انتظار 

سیاستگذاران است، حاصل نمی شود و باعث 
عدم  و  اقتصادی  هم گسیختگی  از  افزایش 
دستیابی به ثبات اقتصادی می شود.این اقتصاد 
دان اظهار کرد: تدوین و تنظیم مقررات جدید 
دولتی، وضع قوانین موازی، ناپایداری قوانین و 
مقررات و تحریم ایران و تغییرات در تعرفه ها، 
عدم حمایت دولت و بانک ها از بخش خصوصی، 
همه  از  و  دیوان ساالری  دستگاه  بزرگ شدن 
مهم تر گستردگی فسادها و اختالس های پولی 
و مالی در دستگاه دولت و بانک ها و عواملی از 
این دست باعث تیره شدن فضای کسب و کار 
شده و با وجود آنکه یک اداره کل در مورد بهبود 
فضای کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تأسیس شده، رتبه فضای کسب و کار 
ما چهار پله در تابلوی اعتبارسنجی بین المللی 
است.وی  کرده  بانک جهانی سقوط  از جمله 
همچنین بیان کرد: محیط کسب و کار ناشی 
اخذ مجوز  به  اقدام  از  که  است  مولفه  از ۱۰ 
برای تأسیس شرکت یا  بازرگانی شروع می شود 
تا مراحل بعدی آن که شامل اخذ برق اعتبار 
بانکی و وضعیت مالیات و صادرات و... است. 

همه این مراحل آنچنان زمان بر و هزینه بر و با 
فساد درآمیخته که کمتر کارآفرینی در فضای 
ناپذیری  اقتصادی، مالی و پولی و پیش بینی 
آینده به سبب نامطلوبی مناسبات دیپلماتیک با 
دنیای خارج به آن تن می دهد. در  این صورت 
چندان شگفت آور نیست اگر ۴۰ میلیون نفر 
از جمعیت فعال کشور غیر فعال باشند. ایجاد 
که  و کم ریسک  کار مطمئن  و  فضای کسب 
باشد  خارجی  و  داخلی  سرمایه های  جاذب 
مستلزم  شرایط مطلوبی است که این فضا را 
آماده و جذاب برای سرمایه گذاری کند.جام ساز 
جانبه ای  دیپلماسی چند  است ضعف  معتقد 
و منطقه ای و دو جانبه و مطلوب تحت تاثیر 
اندیشه های غیرعالمانه و ناکارآمدی مدیران از 
یک سو و نگاه خصمانه دنیای غرب به خصوص 
فائقه  اقتصادی  و  نظامی  قدرت  با  که  آمریکا 
خود بر کشورهای اروپایی و حتی جنوب شرقی 
آسیا تاثیرگذار است، نسبت به کشور ما سبب 
شده که برجام تضعیف شود و انتظاری که از 
این توافق می رفت حاصل نشود. به خصوص 
تحریم های اخیر آمریکا این موضوع را تشدید 

کرده است.وی اظهار کرد: با توجه به مطالب 
جهت  در  فعال  ای  اراده  نبود  و  گفته  پیش 
بهبود منافع ملی و ورودی ساالنه حداقل یک 
میلیون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از 
دانشجویان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مسلما 
و  می شود  اضافه  کشور  غیرفعال  جمعیت  بر 
تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.این 
اقتصاددان درباره جذب سرمایه گذاری خارجی 
نیز گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تعارض 
با سیاست های غرب چندان امیدی به جذب 
مهمترین  از  یکی  که  خارجی  سرمایه گذاری 
ملزومات رشد اقتصادی است و ورود سرمایه 
و تکنولوژی و مدیریت دانایی محور را در پی 
دارد، وجود ندارد.به گفته جام ساز،   کشورهایی 
که پس از توافق برجام با امضای تفاهم نامه های 
و  خصوصی  بخش  دل  در  را  امیدی  تجاری 
حتی دولت زنده کردند از تفاهم نامه به انعقاد 
قرارداد منتهی نشدند و برخی از آنان از جمله 
توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتی چین و 
پترو پارس در مورد پارس جنوبی قرارداد ۲۵ 
ساله امضا کرده بودند، پا پس کشیدند و منتظر 
سرکردگی  به  بین المللی  سیاسی  تحوالت 

آمریکا هستند.
وی تاکید کرد: در هر صورت برای برون رفت 
از این وضعیت نیازمند تغییر و تحوالت نهادی 
سازمان های  و  پیشرفته  نهادهای  تا  هستیم 
حقوقی پیشرفته شکل گیرند و جامعه مدنی 
پاسخگوی  مسئولین  و  آید  پدید  منسجمی 
باشند.  ملت  مقابل  در  رفتارشان  و  اعمال 
و  گانه  سه  قوای  دارد  ضرورت  همچنین 
دیگر نهادهای دولت نیز با پایبندی به اصل 
حکومت مداری که صیانت از حقوق فردی و 
رفاه  و  توسعه  اهداف  اجتماعی جامعه است، 
محقق  را  بیکاری  و  فقر  کنی  ریشه  و  ملی 

کنند.

   سیاست های متضاد ارزی رقم زد؛

خطر از هم گسیختگی در کمین اقتصاد ایران

با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده 
درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و 
به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، 
در نهایت هزینه های جاری دولت با افزایش 
گزارش  شد.به  بسته  درصدی   ۱۰ حقوق 
برای  کارکنان  افزایش درصد حقوق  ایسنا، 
سال آینده در الیحه بودجه ۱۳9۷ ماجرای 
بخشنامه  در  که  طوری  به  داشت  متفاوتی 
که در مهرماه امسال به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط 
مالی دستگاه های اجرایی باید میزان افزایش 
کنند. بینی  پیش  درصد  پنج  تا  را  حقوق 

داشت  وجود  شرایطی  رابطه  این  در  البته 

که براساس آن دستگاه هایی که بودجه خود 
را بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
پنج  معادل  می توانستند  می کردند،  تهیه 
درصد از محل صرفه جویی و اجرای این نوع 
پرداختی ها  سایر  عنوان  به  بودجه ریزی  از 
تا ۱۰  که  کنند  بینی  پیش  برای حقوق  و 
از  بود.بعد  افزایش  قابل  مجموع  در  درصد 
پنج  افزایش  اعالم  که  بود  بخشنامه  ابالغ 
درصدی حقوق با برخی گمانه ها و حواشی 

همراه شد. با این حال اعالم رییس سازمان 
برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که 
درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است. اما 
به هرحال بخشنامه رویکرد دیگری داشت 
و برای کل پنج درصد تعیین شده بود، مگر 
قابلیت  آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد 
این  به  توجه  با  هم  آن  که  داشت  افزایش 
سازمان ها  درصد   ۴۰ تا   ۳۰ حداکثر  که 
دارای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بودند 

در  داشت  وجود  هم  صرفه جویی  امکان  و 
نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی 
به طوری  نبوده و  اجرا  قابل  برای کارکنان 
اخبار  آخرین  می افتد.اما  اتفاق  ناهمسان 
نهایت  در  که  است  آن  از  حاکی  دریافتی 
تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق 
را ۱۰ درصد در  آینده  برای سال  کارکنان 
جاری  هزینه های  مبنا  براین  و  گرفته  نظر 
می شود.هزینه های  بسته  بودجه  الیحه  در 
عمرانی  بودجه های  همراه  به  جاری 
را  سال  در  دولت  هزینه های  بخش  دو 
البته عمده آن خاص  تشکیل می دهند که 

هزینه های جاری، حقوق و دستمزد است.

افزایش حقوق کارکنان 1۰ درصد شد
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 آنکه خود را به امور كوچک سرگرم می كند 
چه بسا كه توانايی كارهای بزرگ را ندارد. 

الروشفوکو

سخن حکیمانه

عمری است تا ز زلف تو بویی شنیده ام 
 زان بوی در مشام دل من هنوز بوست

حافظ بد است حال پریشان تو ولی 
 بر بوی زلف یار، پریشانیت نکوست

 امروز  با حافظ

به  »انزوا«  سینمایی  فیلم 
کارگردانی مرتضی علی عباس 
در  ای  جشنواره  به  میرزایی 
یافت.جشنواره  راه  آمریکا 
به  »کیدزفرست«  کودک 
فیلمسازان  آثار  نمایش 
مدرن  های  فیلم  و  مستقل 
کودک  سینمای  کالسیک  و 
می پردازد. در طول سال فیلم های پذیرفته شده جشنواره 
در رویدادهای مختلف سینمایی اکران می شود که توسط 
جشنواره »کیدزفرست« با همکاری جشنواره های نیوپورت 
بیچ، جشنواره بلویت و دیگر جشنواره ها و همچنین دانشگاه 

هاوایی و دانشگاه وایکز برگزار می شوند.

فیلم سینمایی »پرسه در حوالی 
من« به کارگردانی غزاله سلطانی 
توسط شرکت هنر اول در شبکه 
شد.فیلم  توزیع  خانگی  نمایش 
سینمایی »پرسه در حوالی من« 
در  که  سلطانی  غزاله  ساخته 
گروه »هنر و تجربه« اکران شد 
از روز ۱۴ آذر توسط شرکت هنر 
اول در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.در این فیلم مهراوه 
شریفی نیا و بهناز جعفری به ایفای نقش پرداخته اند.فیلم 
سینمایی »پرسه در حوالی من« درباره دنیای زنی است که 
در آستانه ۳۰ سالگی در دل تهران امروز به دنبال رویای 

خود می رود.

هجدهمین  در  وا«  »یه  فیلم 
جشنواره فیلم »تفلیس« روی 
پیام    گزارش  به  می رود.  پرده 
بنیاد  روابط عمومی  از  زمان 
سینمایی فارابی، فیلم »یه وا« به 
کارگردانی آناهید آباد در بخش 
فوروم اروپایی در جشنواره فیلم 
تفلیس به نمایش در می آید. این 
فیلم پیش از این به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در 
جشنواره هایی چون مونترال، میل ولی و جهان آسیای لس 
آنجلس حضور داشته است و در جشنواره فیلم انار جایزه فیلم 
منتخب تماشاگران را دریافت کرده است. »یه وا« که محصول 

مشترک سینمای ارمنستان و ایران است.

»یه وا« به تفلیس رسید»پرسه در حوالی من« در شبکه نمایش»انزوا« به جشنواره ای در آمریکا رفت

چرا نگفتی دکتر؟؟؟

*دکتر مجید ابهری

تعریف  وعناوین  القاب  ازدیربازتاکنون   
وتعیین کننده جایگاه وپایگاه اجتماعی 
وهستند.بعد  بوده  افراد  وفرهنگی 
اول  دردهه  اسالمی  انقالب  ازپیروزی 
برای  افراد  اسامی  از  )برادروخواهر(قبل 
بود. ودلنشین  جذاب  خیلی  صداکردن 

دردهه دوم )حاج آقا؛حاج خانم(جانشین خوبی برای موردخطاب قرار 
دادن افراد شد؛حتی کسانیکه تا؛قم ومشهد نرفته بودند حاجی شدند.
مسابقه کسب  جاییکه  تا  گرفت  باال  ومهندس  دکتر  تب  دردهه سوم 
بانوی  بااینکه  ایشان  افتادم  مادرم  مرحوم  یاد  گرفت.   شدت  عنوان 
فرهیخته وفرهنگی بود اما به هر لوله کش وسیم کش که کار وتعمیر 
به خانه ما می آمددند »مهندس«میگفت  و به هر آمپول  زن »دکتر« 
مرحوم  جروبحث  اصلی  دالیل  از  یکی  حرکت  میکردو؛این  خطاب 
پدرم با ایشان بود.بعدها که بزرگتر شدم فهمیدم مرحوم مادرم از این 
از  موضوع  امروز  میکرد.اما  استفاده  افراد  این  شارژ  برای  عمدا  عنوان 
شارژو امثال آن گذشته.حاال دیگر اگر بعضی از افرادرا حاج اقا یا حاج 
خانم خطاب    کنیدبا خشم وپرخاش بگونه ای حاجی نبودن خودرا 
اعالم میکند که گویی به وی دشنام داده شده. بگذریم؛ که از ابرقو تا 
ماسلچوست از ایروان تا دوشنبه و جزایر فیجی بعضی از موسسات بفکر 
اعطای دکتری به ایرانیان افتادند؛وقتی عنوان دکتری را یدک میکشی 
دیگر مهم نیست در چه رشته وازکجا این درجه را گرفتی فقط تیتر 
کافیست دکتری زبان زرگری باشد یا رشته تاریخ قوم لوط فقط وفقط 
ومهمانی درسفر  دوستانه  محافل  ودر  کافیست.در خواستگاری  عنوان 
ودرحضر مهندس ودکتر خطاب کردن بما شخصییت کاذبی میدهد که 
تا اوج میرویم.خدا نیاورد روز وساعتی را که کسی عنوان این بزرگواران 
را فراموش وآنانرا با اسم فامیل خالی صداکنند.آنوقت است که نگاههای 
خشم آلود همراه با دشنامهای آشکار ونهان بطرفمان گسیل میشوند.
عناوین  نیز  مزارشان  بر سنگ  که  میکنند  وصییت  افراد  برخی  حتی 
مرحوم  یا  متوفی  وفرد  جسد  بدن  دیگر  که  گردد؛آنجا  حک  یادشده 
خطاب میشود گویی نکیر ومنکر درشب اول قبر این تیتر ها را موجب 
آسان گیری سئواالت قلمداد میکنند. راستی چرا بعضی از افراد اینقدر 

روی اینگونه عناوین حساسند.؟؟؟
فهم  را موجب  عناوین  اینگونه  مردم  از  بخشی  نماند که  ناگفته  البته 
قایلند.  العاده  فوق  ارزشهای  آنها  برای  و  کرده  قلمداد  زیاد  ودرک 
شغل  عنوان  به  ربطی  هیچ  وصداقت  معرفت؛پرهیزگاری  انسانیت 
معیار  را  تیتر  کسانی هستند،که  افراد  ترین  بازنده  و  نداشته  ومدرک 
ارزیابیهای خود قرار میدهند.چه زیبا وشایسته است که ظرفیت انسانی 
درک و صبر وحوصله خودرانیز براساس ادعایمان تنظیم کنیم؛وگرنه 
بقول قران کریم همچون چارپایی که کتاب حمل میکند؛خواهیم شد.

یادداشت

با درس و کتاب زیستی دانشجو
در حسرت چند بیستی دانشجو

فرسوده شدی برای تحصیل علوم
من در عجبم تو کیستی دانشجو؟؟؟

او بعد شکست شاخ کنکور از جا
امسال پذیرفته شده دانشگا

با شرط و شروط ثبت نامش کردن
این نوگل نوشکفته ی بابا را !

عالمه شدن ترانه ی دانشجوست
مشروط شدن نشانه ی دانشجوست

سرگشته میان جزوه هایی درهم
این درس فقط بهانه ی دانشجوست!

خسته است اگرچه دیر برمیگردد
با نمره ی بی نظیر بر میگردد

باسختی امتحان به لطف استاد
هربار شبیه شیر برمیگردد

یک جزوه به دست ، دست دیگر خودکار
شش صفحه جلو نرفته اما انگار

یک ساعت دیگر امتحان دارد او...
ای داد از این سوالهای دشوار!...

ملیحه خوشحال 

بداهه های دانشجویی

آگهی مزایده عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با استناد به مجوز صورتجلسه 
ابالغ  و   96/6/27 مورخ   960036 شماره   2 ماده  کمیسیون 
لرستان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مورخ 96/8/9 سازمان  شماره 131/10/8226 
در نظر دارد 6 دستگاه خودرو سواری سبک و وانت نیسان را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ انتشار 
اداره کل  به  اداری  وقت   14 الی   8 از ساعت  روز   10 به مدت  آگهی  دوم  نوبت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان واقع  در میدان 22 بهمن مراجعه و در صورت 
پذیرش شرایط فرم شرکت در مزایده را دریافت و تا موعد مقرر تکمیل و در 
پاکت های مربوطه به صورت الک و مهر شده تحویل جمعداری این اداره کل 

نمایید.
ضمانت  صورت  به  را  پیشنهادی  مبلغ  درصد   10 بایستی  کنندگان  1-شرکت   
بانکی در پاکت الک مهر شده به واحد جمعداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2-سپرده برندگان اول و دوم مزایده تا انجام معامله قطعی قابل استرداد نمی 

باشد. 
3-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی به نغع دولت ضبط می گردد .

4-کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
5-اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند . 

6- به پیشنهاد فاقد سپرده ،مبهم ،مخدوش ،مشروط یا بعد از انقضای مهلت 
مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی شود 

7- هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند پیشنهاد خرید یک تا شش دستگاه 
خودرو را ارائه نماید. 

8-پیشنهاد دهندگان می بایست تضمین شرکت در مزایده را در پاکت )الف( و 
پیشنهاد قیمت را در پاکت )ب ( قرار دهند . 

9-اعتبار ضمانتنامه بانکی باید از تاریخ پایان انتشار آگهی حداقل به مدت یک 
ماه باشد ضمنا جهت اطالعات بیشتر به بازار الکترونیک مراجعه فرمایید . 

کمیسیون فروش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان 

 نوبت اول

قصه های پریان مردم روسیه 
چاپ شد

کتاب »افسانه های روسی)قصه های پریان(« اثر 
نینا دمیتریونا بابارکینا با ترجمه فرنوش اوالد 
توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش  مهر، کتاب »افسانه های روسی)قصه 
به  بابارکینا  دمیتریونا  نینا  اثر  پریان(«  های 
تازگی با ترجمه فرنوش اوالد توسط نشر چشمه 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
نینا دمیتریونا بابارکینا نویسنده این اثر در سال 
۱9۵۳ در موگریوسکی در ناحیه ایوانِوو روسیه 
متولد شده است. پس از اتمام تحصیالتش که 
از سال ۱9۶۸ تا ۱9۷۲ و در مدرسه هنر حرفه 
ای خلویی انجام شد، به عنوان رونویس کننده 
اولین  دهه ۱99۰  در  او  شد.  کار  به  مشغول 
آثار ادبی و هنری خود را منتشر کرد. مناظر 
طبیعی، معماری، آثار ادبی کالسیک روسیه و 
دیگر کشورها، قصه های خارجی و روسی پریان 
و موضوعات آزاد از جمله مسائلی بودند که وی 

در آثارش به آن ها پرداخته و می پردازد.
آن چه این نویسنده را از بسیاری از نویسندگان 
و هنرمندان دیگر متمایز می کند، توانایی در 
در  خلویی  مکتب  های  و سنت  حفظ سبک 
حین خلق آثار ممتاز و برجسته فردی در هنر 
مینیاتور الکی است. این کتاب با ۱۶۳ صفحه 
مصور، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۱۴ هزار 

و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

تصویربرداری فیلم »هورام« به کارگردانی حسین گنج خانی به پایان 
رسید. به گزارش بانی فیلم، فیلم »هورام« به نویسندگی و کارگردانی 
حسین گنج خانی که مهر ماه مقابل دوربین رفته بود، به پایان رسید و 

روی میز تدوین قرار گرفت.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: هورام فرزند ناتنی انوش بعد از 
فوت مادرش تصمیم میگیرد با فرهاد که پسر تنی انوش میباشد ازدواج 
کند.اما انوش که بشدت مخالف این ازدواج است تصمیم میگیرد از طریق 
ناصر که مباشر او در مباحث کاری و غیره کاری است هورام را مورد آزار 
و اذیت قرار دهد تا او منصرف شوند از این تصمیم.. ناصر که از انوش و 
تحقیر و توهین هایش خسته شده تصمیم میگیرد با یه نقشه حساب شده 

انوش و خانواده اش را نابود کند اما……
بازیگران فیلم عبارتند از:کامران تفتی.سیدمهرداد ضیائی.نیما شاهرخ 
شاهی. مهدی مقدم. حسین گنج خانی. حدیثه تهرانی. غزل عبدی. فرزانه 

فضائلی.ایمان پیرهادی. مهبد کمال زاده. حسین پیرهادی.

پایان تصویربرداری »هورام«

 کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد( رونمایی شد

 برای نخســتین بار در کشــور، کیف پول همراه پاسارگاد)کیپاد(، 
جهت ســهولت در انجام تراکنش های پرداخــت خرد، همزمان با 
والدت پیامبراکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، در مشــهد مقدس 
رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این مراسم 
که با حضور فالح جوشــقانی معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، دکتر براری معاون امور دولت، مجلس 
و استان ها،رشــیدیان استاندار خراســان رضوی، تقی زاده خامسی 
شهردار مشهد مقدس، آل شیخ معاون شهردار مشهد، دکتر مجید 
قاســمی مدیر عامل بانک پاســارگاد و مدیران وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، مسئوالن استانداری و شهرداری، اعضای شورای 
شهر، مقامات محلی و مدیران بانک پاسارگاد و شرکت ایرانسل، در 
محل تاالرشــهرداری برگزار شد، کیف پول همراه پاسارگاد معرفی 
شد. بر اســاس این گزارش،مهندس فالح جوشقانی معاون وزیر و 
رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: 
امروزه فناوری وجه تمایز در همه کســب و کارهاست که با رعایت 
اصل اســتفاده از ظرفیت های فناوری، نوآوری و خالقیت مطمئناً 
کســب و کار را متمایــز خواهد کرد. در ســال های اخیر در حوزه 
ICT و زیرساخت های فناوری اطالعات در کشور رشد چشمگیری 
داشــته ایم. با توجه به تحوالت دولت الکترونیک در آینده، در همه 
عرصه ها از جمله بانکداری کاماًل منطبق بر ICT خواهیم بود.وی 
ادامه داد: در حوزه خدمات پرداخت همراه )کیف پول همراه( ســه 
ذی نفع اصلی داریم؛ اپراتورهای تلفن همراه )تأمین کننده بســتر 
امن و زیرساخت ها(، بانک ها )ارائه خدمات پولی( و رگوالتورها )در 
این خدمت: بانک مرکزی و سازمان ارتباطات و تنظیمات مقررات 

رادیویی(. برای بهبود خدمات، تعامل رگوالتورها ضرورت دارد و در 
بحث پرداخت همراه، خوشــبختانه این تعامل در حال بهبود است.

فالح در پایان ضمن تشــکر ویژه از بانک پاسارگاد گفت: سیاست 
کلی وزارت فناوری اطالعات، حمایت اســت؛ تــا به اهداف وزارت 
ارتباطات در برنامه ششــم جامه عمل بپوشــانیم. مــا با تعامل با 
رگوالتورهای مالی مثل ســازمان بورس و بانک مرکزی و بانک ها 
از جمله بانک پاسارگاد فضا را برای توسعه خدمات آماده می کنیم.

رشیدیان ، استاندار خراسان رضوی، عنوان کرد: خوشحالیم که در 
روز میالد در جهت خدمت به شهر فرزند پیامبر و در راستای رشد 
علم و فناوری و ایجاد شــهر هوشمند برای بیش از ۲۷ میلیون زائر 
و شهروندان این شــهر گام برداشته ایم. شهر مقدس مشهد اکنون 
شــهری فرا ملی است و آیینه توانمندی های ایران بزرگ است و با 
همراهی بخش های بزرگ کشور مثل بانک ها، می توانیم برای رفع 
نیازهای مردم و زائران، از این ظرفیت ها بهره مند شویم. امیدواریم 
با همدلی و همراهی دولت و بخش خصوصی افق های روشــنی را 
پیش روی رشد و توسعه کشور بگشاییم.مهندس تقی زاده خامسی 
شهردار مشــهد مقدس با ارائه توضیحاتی پیرامون هوشمندسازی 
شــهر مشهد عنوان کرد: امروز اولین گام را به سوی شهر هوشمند 
برداشــته ایم و این اقدام توسط یکی از قوی ترین بانک های کشور، 
بانک پاســارگاد و با همــکاری اپراتوری مطــرح و وزارت فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات صورت گرفته اســت. بال دیگر این شــهر 
هوشمند شهروندان هســتند که آموزش شهروندان، به عنوان گام 
دیگری در جهت تأمین زیرســاخت های دیگر شهر هوشمند مورد 
توجه ماســت.وی در ادامه با تشــکر از آقای دکتر قاســمی گفت: 
مدیرعامل بانک پاســارگاد یکی از توانمندترین مردان بانکی ایران 
است که همواره با جذب نیروهای مستعد و خالق، نوآوری هایی را 
ایجاد کرده است. باعث افتخار است که شهر مشهد به عنوان اولین 
شهر انتخاب شــده و امیدواریم توسعه خدمات ادامه یابد.مهندس 
آل شــیخ، معاون شهرداری مشــهد، در ادامه با اشاره به همکاری 
ســه مجموعه بانک پاسارگاد، شــرکت ایرنسل و شهرداری مشهد 
در به ثمر رســاندن کیپاد گفت: بانک پاسارگاد مجموعه ای پیشرو 
است که از ۷ سال پیش با پروژه هوشمندسازی شبکه حمل و نقل 
و بلیط الکترونیکی با ایشــان همکاری داشته ایم و این مجموعه به 

عنوان پیشــگام خدمات الکترونیک کشور، با ۴میلیون کارت صادر 
شده و ۲.۵میلیون کارت فعال، حدود۴۰۰ میلیون تراکنش ساالنه 
را راهبری می کند و این عملیات بدون خطا پیش رفته اســت. وی 
با اشــاره به مزایای راه اندازی روش پرداخت در چند بخش، تصریح 
کرد: تسهیل حضور زائران)برای استفاده از خدمات ناوگان شهری(، 

در کل ناوگان خدمات شهری مشهد فعال شده است.
همچنین  کیف پول همراه پاســارگاد برای تمامی ورودی های 
مراکز تفریحی و خدماتی که پیش از این از من کارت اســتفاده 
می کردند، فعال شده است.دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک 
پاسارگاد، با اشاره به پیشینه هفت ساله ارائه خدمات من کارت در 
شهر مشهد، اظهار داشت: خدمات کیپاد برای اولین بار در ایران 
و خاورمیانه ارایه می شود و این خدمت می تواند به عنوان تحولی 
در عرصه پرداخت خرد مطرح شود.وی با اشاره به امکان توسعه 
این خدمت در دیگر شهرها با وجود فراهم شدن زیر ساخت ها، 
افزود: البته خدمات کیپاد فقط برای مردم مشــهد نیست و این 
خدمات برای تمام مردم ایران اســت چرا که هر ایرانی ســاالنه 
یک یا دو بار به شهر مشهد سفر می کند و به نوعی این خدمات 
به تمام مردم کشور ارایه می شود.دکتر قاسمی در ادامه تصریح 
کرد: در ســال ۱۳۸۴ اولین شعبه بانک پاسارگاد در جوار بارگاه 
حرم مطهر امام رضا )ع( افتتاح شــد و ما همواره با توســل به 
آن حضرت در کمال تواضع و فروتنی کوشــیده ایم که بهترین 
خدمــات را مطابق با تکنولوژی های روز به مردم شــریف ایران 
ارائه کنیم.وی با تأکید بر لزوم توجه به فناوری های نو ادامه داد: 
بحث نوآوری و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند 
سطح زندگی مردم را ارتقاء دهد و ما بر این اساس در شعبه های 
بانکی خــود نیز تحول ایجاد خواهیم کــرد. در حال حاضر 9۶ 
درصد تراکنش های بانک پاســارگاد به صورت پرداخت مجازی 
انجام می شود و این نشان از عملکرد موفق ما در این زمینه دارد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به افتخارات متعدد این بانک 
خاطرنشان کرد: بحث آموزش همواره از اولویت های ما بوده است 
و بــا توجه به ضرورت آموزش کارآمد، تمامی شــعبه های بانک 
پاسارگاد به ویژه در حوزه خدمات الکترونیک و بانکداری مجازی 

در این زمینه فعال هستند.


