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به گزارش زمان،الهام آمرکاشی- حبیب قادری با بیان این نکته که با راه اندازی 
این بخش از سیستم مشعل، هم اکنون مشعل های فشار باال، میانی و پایین فاز 
نخست پاالیشگاه طرح توسعه فاز 13 در سرویس قرار داده شده است، خاطرنشان 

6کرد: ادامه عملیات راه اندازی از لحاظ فرآیندی در شرایط کامل ایمنی قرار دارد.

مشعل فشار پایین پاالیشگاه 
فاز 13 روشن شد

تعاون  به گزارش زمان، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش 
می گوید این صندوق طرح های تعاونی های زنان تا سقف 3۰۰ میلیون تومان 
را بدون دریافت وثیقه تضمین می کند. بستر زنان برای جهش در بخش 

تعاون آماده است ولی برای آنکه در نظام تامین مالی قرار بگیرند.

به گــزارش زمان، وزیر آمــوزش و پرورش بیــان کرد: » دانــش آموزان 
 در مناطــق محــروم به علت عدم دسترســی بــه مدرســه از تحصیل باز 
می مانند.«»هر عاملی که مانع استقبال از خیرین مدرسه ساز است باید برطرف 

شود و هیچ مانعی برای خیر مدرسه ساز نباید وجود داشته باشد.« 3

ضمانت وام تعاونی های زنان 
تا سقف 3۰۰ میلیون 

 بازماندن دانش آموزان 
از تحصیل در مناطق محروم

5

سرمقاله

آمریکا؛ بزرگترین 
ناقِض حقوق بشر

نگاه روز

روحاني بهترین انتخاب بود 

 روایت مستند
از واقعیت تا حقیقت!

همــه مــا طی چند ســاِل 
گذشــته با تصاویر کودکان 
زخمی و خونین که زیِر آوار 
مانده اند و حتی تواِن ســر 
دادِن فریاد کمک خواهی را 
ندارند، مادران و پدرانی که زخمی اند و پیکر بی 
جاِن جگرگوشه هایشان را در آغوش گرفته اند و 
می گریند، رو به رو شده ایم و دلمان بارها به درد 
آمده است؛ در سوریه، در لیبی، یمن، افغانستان، 
عراق و بســیاری دیگر از کشورهایی که همیشه 
یک پاِی جنگ در آن به کشــوری باز می گردد 
که بزرگترین مدعی رعایت حقوق بشر در جهان 
است؛ آمریکا کشوری که ارمغاِن دخالتش در امور 
کشورهای دیگر آن هم به بهانه مبارزه با تروریسم، 
تنها خون، مرگ و کشت و کشتارِ شهروندان بی 
گناه و زیر پا گذاشتن آشکار حقوق انسان هاست. 

 8

2 نسترن کیوان پور

 به گزارش زمان،  رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از ویژگی های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده 
پیش بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.

1

شهادت دو فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها در غزه؛ 

درگیری خونین در »جمعه خشم« 3 سعید شفیعیان

2

وجود حداقل سه بیکار تحصیل کرده در هر خانواده 

 پیش بینی 980 هزار فرصت شغلی دربودجه 97

جذب ۸ میلیارد 
دالر سرمایه 

خارجی

تبعات آلودگي هوا 
بر روي سالمت 

جنین

 ساماندهی
 کارت های بازرگانی 

اجاره ای 
752

 واکنش محمدجواد ظریف
 به نمایش مضحک آمریکا

صدیقی: حلقه مستحکم نظامی و دفاعی در منطقه ایجاد شده است

کلید باز شدن مشکالت اقتصادی تقواست
33

رویا سلیمی

یما
 س

ا و
صد

س: 
عک

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت از یکایک سروران، مسئوالن، دوستان، آشنایان و بستگان ارجمند که در مراسم تشییع، 
تدفین و مجالس ترحیم فرزندمان شادروان مهندس زینب دلشاد شرکت نموده و با ارسال پیامک و بنر، چاپ تسلیت و اطالعیه در جراید و با نثار 

تاج گل با ما همدردی نموده و در جهت کاهش آالم این غم بزرگ ما را یاری نموده اند، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نماییم.
چون در نظر است هزینه برگزاری مراسم چهلم آن مرحومه به موسسات خیریه اهدا گردد، لذا از برگزاری مراسم چهلم معذور می باشیم.

خانواده دکتر صالح الدین دلشاد

راهکارهای ایجاد تحول در اقتصاد ایران
 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی گفت: اگر بتوانیم 
در یک سال آتی، ۲۰ هزار واحد فعال 
و نیمه فعال کشــور را بــه ظرفیت 
کامل برسانیم، تحول بزرگی به وجود 

خواهد آمد.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازوزارت 
صنعت، معدن و تجارت، صادق نجفی، 
کارآفرینان را انسان هایی سختکوش، 
خوش فکر و تالشگر دانست و افزود: با 
بهره گیری از هنر این بزرگ مردان، از 
شرایط سخت موجود به راحتی عبور 
خواهیم کرد و باید دست به دست هم 
داده و استراتژی ها را تعریف و حرکت 
کنیم.وی ادامه داد: اگر بتوانیم در یک 

ســال آتی از همین تعداد واحد فعال 
و نیمه فعال در کشــور، تنها ۲۰ هزار 
واحد را به ظرفیت کامل رســانده و 
بازار فروش را در داخل و خارج فراهم 
کنیم، تحول بزرگی به وجود خواهد 
آمد که همه ما به دنبال آن هستیم.

نجفــی گفت: برای رســیدن به این 
موضوع، قطعاً اســتراتژی الزم است 
و باید سیاســت های اقتصاد داخلی و 
نیز حمایتی را یکپارچه کنیم که این، 
کار دولت است.معاون وزیر صنعـت، 
معــدن و تجارت تأکیــد کرد: دولت 
برای رســیدن به اهداف خود محتاج 
مدیران شجاع، نترس و ریسک پذیر 

است.

هشدار الوروف به پیامدهای لغو برجام
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
نسبت به پیامدهای لغو برجام هشدار داد 
و افزود: توافق هــای مهم بین المللی از 
جملــه برجام در معرض خطر قرار دارند 
که امیدوارم لغو نشــوند.به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، الوروف دیروز در جلســه 
شــورای فدراســیون )مجلس سنا( این 
مطلب را اعالم کرد.خبرگزاری اسپوتنیک 
به نقل از الوروف نوشــت: اگر این توافق 
)برجام( لغو شود، پیامی نادرست نیز به 
افرادی خواهد داد که به حل مساله شبه 
جزیره کــره امیدوارند.همه اعضای گروه 
1+5 به غیر از آمریکا از برجام حمایت می 
کنند و دونالد ترامپ به دالیل سیاسی و 
تحت فشارهای رژیم صهیونیستی و البی 

آن در واشنگتن برجام را توافق بسیار بد 
خوانــده و از تایید پایبندی ایران به این 
توافق خودداری کرده است.وزیر خارجه 
روسیه در ادامه سخنان خود در شورای 
فدراسیون به تالش های ایران، روسیه و 
ترکیه برای حل و فصل سیاســی بحران 
سوریه اشــاره کرد.وی افزود: االن گمانه 
زنی نمی کنم تا چه اندازه نیاز به دائمی 
شدن ائتالف این ســه کشور و تاسیس 
دبیرخانــه ای برای آن وجــود دارد. اما 
مســائل جهانی به گونه هســتند که به 
تشکیالت بوروکراتیک نیاز وجود ندارد، 
بلکه باید ائتالف ها قابل انعطاف باشد که 
امکان واکنش سریع و موثر به چالش ها 

را فراهم کند. 

درگیری خونین فلسطینی ها در »جمعه خشم«
وزارت بهداشــت فلســطین دیروز اعالم کرد که در 
حمله نظامیان صهیونیســت بــه تظاهرات مردم در 
غزه، دو جوان فلســطینی به ضــرب گلوله نظامیان 

صهیونیست به شهادت رسید.
ایســت بازرســی قلندیا در رام اهلل و نیــز بیت لحم 
دیروز شــاهد درگیری هــای مجدد میــان هزاران 
جوان فلسطینی و سربازان ارتش رژیم صهیونیستی 
در پــی تصمیم اخیر واشــنگتن در مورد قدس بود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، پس از نماز جمعه 
دیروز در قدس، هزاران جوان فلسطینی با استقبال 
از فراخوان رهبران فلســطینی برای تظاهرات دوباره 
در محکومیــت تصمیم اخیر دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا درباره قــدس، در مناطق مختلف از 
جمله ایســت بازرسی قلندیا در رام اهلل و نیز نزدیکی 
بیت لحم دســت به راهپیمایی  و تظاهرات اعتراضی 

زدند.در مقابل نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی با 
استفاده از گاز اشک آور و گلوله های پالستیکی سعی 
کردند این تظاهرات را ســرکوب کنند.هفته گذشته 
نیز مناطق مختلف فلســطین شــاهد اعتراضاتی به 
این مســاله بود اما این هفته بر شــدت تظاهرات و 
درگیری ها افزوده شــده است.شبکه خبری اسکای 
نیوز گــزارش داد، در جریان درگیری های دیروز در 

شــمال شهر البیره، یک فلســطینی که قصد حمله 
با ســالح سرد به یک سرباز اســرائیلی را داشت، به 
ضرب گلوله آنها کشــته شد.شــبکه خبری الجزیره 
گزارش داد، ده ها فلســطینی در پی استنشــاق گاز 
اشک آور در جریان درگیری با سربازان اسرائیلی در 
نزدیکی ایست قلندیا دچار مشکالت تنفسی شدند.

این شــبکه خبری در همین حال با اشاره به تدابیر 
امنیتی بی ســابقه اسرائیلی ها در منطقه باب العامود 
در قدس اعالم کرد، نمازگزاران فلسطینی در اعتراض 
به تصمیم اخیر ترامــپ راهپیمایی  را از صحن های 
مســجد االقصی آغاز کردند.در باب العامود در قدس 
صدها نمازگزار راهپمایی را علیه ترامپ و در حمایت 
از قدس به راه انداختند کــه در ادامه این امر باعث 
آغاز درگیری های شــدیدی میان فلســطینی ها و 

سربازان اسرائیلی در بخش قدیمی شهر قدس شد.
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آمریکا؛ بزرگترین ناقِض حقوق بشر
*نسترن کیوان پور

همه ما طی چند ساِل گذشته با تصاویر کودکان 
زخمی و خونین که زیِر آوار مانده اند و حتی تواِن 
ســر دادِن فریاد کمک خواهی را ندارند، مادران و 
پدرانی که زخمی اند و پیکر بی جاِن جگرگوشــه 
هایشان را در آغوش گرفته اند و می گریند، رو به 
رو شــده ایم و دلمان بارها به درد آمده است؛ در 

سوریه، در لیبی، یمن، افغانســتان، عراق و بسیاری دیگر از کشورهایی 
که همیشه یک پاِی جنگ در آن به کشوری باز می گردد که بزرگترین 
مدعی رعایت حقوق بشــر در جهان اســت؛ آمریکا. کشوری که ارمغاِن 
دخالتش در امور کشورهای دیگر آن هم به بهانه مبارزه با تروریسم، تنها 
خون، مرگ و کشت و کشتاِر شهروندان بی گناه و زیر پا گذاشتن آشکار 
حقوق انسان هاست. اما متاسفانه رسانه های جهانی هیچ گاه ابعاد واقعی 
این فجایع علیه بشــریت را به درستی انعکاس نداده اند و به نوعی بر آن 
ســرپوش گذاشــته اند.اکنون نیز با تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر انتقال ســفارت این کشــور از تل آویو به بیت المقدس و به رسمیت 
شــناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم غاصب اسرائیل، بخش اعظمی 
از دشــمنی های آشکار آمریکا با امت اسالمی نمایان شده است و رهبر 
معظم انقالب اســالمی با تیزهوشی، آمریکا و رژیم صهیونیستی و دنباله 
روهای آنان را به فرعون تشــبیه کرده اســت که می خواهند در منطقه 
جنگ راه بیاندازند. این در حالی اســت که ایــن تصمیم به تعبیر مقام 
معظم رهبری نشانه عجز امریکاســت چون از وحدت مسلمانان جهان، 
وحشت دارد. کافی است کمی به اقدامات آمریکا طی سال های گذشته 
نظر افکنیم تا دشــمنی های دنباله دار این کشور را با ملت های مظلوم 
جهان بازشناســیم. در سال ۲۰۰7 نیروهای یک شرکت پیمانکار وزارت 
دفاع امریکا به نام بلک واتر که عمدتا از نظامیان ســابق و عوامل مزدور 
تشــکیل شده است، در یک ایست بازرســی به عده ای از شهروندان بی 
دفاع عراقی مشــکوک شدند و از آنجا که اصوال حفظ جان غیر نظامیان 
غیــر امریکایی برای این عوامل مزدور، محلــی از اِعراب ندارد، بی محابا 
به ســوی آن ها آتش گشــودند و در یک جنایت آشکار جنگی، همه را 
به قتل رساندند.اســتفاده از بمب های Mark77  و فسفر سفید که از 
مهمات جنگی ممنوعه اســت و اســتفاده از آن به منزله جنایت جنگی 
اســت، از جمله مواردی بود که در این حمالت استفاده شد. سالح های 
مخرب شــیمیایی که آمریکا در عراق و دیگر کشورها استفاده می کند، 
آب و هوای آن ها را مســموم می کند و هــزاران نفر بر اثر آلودگی بی 
رحمانه کشــته می شــوند. آیا این رفتارها انسانی است؟ آیا این رفتارها 
حامی حقوق بشر اســت؟ آیا استفاده از سالح های غیر متعارف آن هم 
علیه غیرنظامیان و مردم بی گناه، امری بشردوســتانه است؟ استفاده از 
همین ســالح های مخربی که آسیب های ژنتیکی به همراه دارد، نتایِج 
وحشتناک و ناگواری از سال ۲۰۰5 تاکنون در عراق به دنبال داشته است 
و مدعیان هنوز دم از حمایت از حقوق بشر می زنند! سال ۲۰۰1 بود که 
آمریکا به بهانه ی تعقیب گروه القاعده و کمک به افغانســتان، نیروهای 
خود را وارد این کشــور و افغانستان را اِشغال کرد و کشت و کشتاری به 
بار آورد که هنوز هم ادامه  دارد و بسیاری از مردم افغان و غیر نظامی ها 
را آواره و بی سرپناه و داغدار کرد. سال ۲۰۰3 بود که بدون مجوز سازمان 
ملل به عراق حمله و این کشــور را اِشغال کرد و آنچه در افغانستان رقم 
خــورده بود، این بار مصیبت بارانه تر در عراق رخ داد. ســال ۲۰11 نیز 
حمله آمریکا به لیبی، ســرنگونی قذافی را در پی داشــت اما با این حال 
جنِگ لیبی تا امروز ادامه دارد و بسیاری از مردم بی گناه، قربانی دخالت 
آمریکا در کشورشــان هستند. در همان سال، آمریکا از گروه تروریستی 
النصره در سوریه با هدف براندازی نظام منتخب ملت سوریه، حمایت کرد 
و به صورت هوایی به آن ها اســلحه رساند. باز هم در همان سال بود که 
با اعالم حمایت رسمی از رژیم آل خلیفه در بحرین که از سوی عربستان 

حمایت می شود، باعث سرکوب قیام مردمی در این کشور شد. 
Nastaran.keyvanpour@gmail.com
ادامه دارد...

 نهایی نشدن تحدید حدود 
دریای خزر

ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: مسایل 
مربــوط به تحدید حدود دریــای خزر نه تنها 
به هیچ وجه نهایی نشــده بلکه در دستور کار 
مذاکرات اجالس وزرا هم نبوده است.به گزارش 
زمان به نقل از صداو ســیما؛ بهرام قاسمی در 
پاســخ به پرســش خبرنــگاران در خصوص 
نتایج اجالس وزرای امور خارجه کشــورهای 
ساحلی دریای خزر که هفته گذشته در مسکو 
برگزار شد، ضمن رد موضوع تصمیم گیری در 
خصوص ســهم کشــورها در اجالس یادشده، 
تاکید کرد که مسایل مربوط به تحدید حدود 
نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در 
دســتور کار مذاکرات اجالس وزرا هم نبوده . 
بنابراین، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید 

حدود، هیچگونه تجدید نظری نداشته است.

 صعود رتبه جهانی ایران 
در »نوآوری«

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از بهبود ۲3 پله ای 
ایران در شاخص »نوآوری« در میان کشورهای 
جهان خبر می دهد. در ایــن رده بندی جایگاه 
کشور در مولفه »جلوگیری از فرار مغزها« ارتقا 
یافت.به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، گزارش 
مجمع جهانــی اقتصاد در موضــوع »وضعیت 
رقابت پذیری کشــورهای جهان« برمبنای 1۲ 
رکن، مولفه و زیرشاخص، منتشر شد.در این رتبه 
بندی بین المللی که براســاس بررسی وضعیت 
137 کشــور جهان است، ایران در مجموع با 7 
رتبه بهبود، به رتبه ۶۹ رسیده است، اما در میان 
۲۰ کشور سند چشم انداز، همچنان رتبه 13 به 
ایران اختصاص دارد؛ با این حال تنزل رتبه ایران 
در سالهای اخیر متوقف شده است.برمبنای این 
رده بندی که مقایســه بین ســالهای ۲۰1۲ تا 
۲۰1۸ اســت؛ دو موضوع »نوآوری« و »آمادگی 
تکنولوژیک« نیز در شاخص های رقابت پذیری 
کشورها مورد بررســی قرار گرفته که از این دو 
منظر، رتبه ایران دســتخوش تغییراتی است.در 
این مقایسه، شاخص »نوآوری« ایران با ۲3 رتبه 
بهبود و شاخص »آمادگی تکنولوژیک« با ۶ رتبه 
بهبود، از جمله مولفه هایی هستند که بیشترین 

بهبود را نسبت به سالهای گذشته داشته اند.

خبر

سرمقاله

 حضرت علی)ع(

کالم  نور

رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور یکی 
از ویژگــی های بودجه ســال آینده را توجه 
به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه 
ســال آینده پیش بینــی ۹۸۰ هزار فرصت 
 جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای

 که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده 
وجود دارد.

به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، محمد باقر 
نوبخت در گردهمایی دانشــجویان و جوانان 
حزب اعتدال و توســعه با عنــوان جوانان، 
نقش آفرینی و مســوولیت پذیــری با بیان 
این مطلب افزود: اســم اصلی حزب اعتدال 
و توســعه اعتدال برای توسعه است و دیگر 
زمان اینکه بگوییم مشکالت کشور بر گردن 
دولت های نهم و دهم بوده گذشته و باید به 
فکر کشور باشیم.وی اظهار داشت: این روزها 
درباره بودجه حرف های زیادی می شــنویم 
ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز بودجه 
کامال شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن 
را تحلیل کنید و دستگیر نشوید؟سخنگوی 
دولت افــزود: البته قبول دارم بیماری مزمن 
اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان 
آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دســت به 
جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود 
دارد که می توانیم دســت بر روی دســت 
بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم 
و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به 
دولت بعد بسپاریم.نوبخت با تاکید بر اینکه 
حــق نداریم جامعه را متشــنج کنیم و باید 

با آرامش کار خــود را پیش ببریم، گفت: از 
همه می خواهیم انتقــاد کنند و هیچ کس 
در زمینه بودجه مســوول نیست بلکه خودم 
به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول 
بودجه هســتم و اگر اشتباه می کنم بگویید 
که برگــردم. وی یکی از ویژگی های بودجه 
ســال آینده را توجه به اشــتغال دانست و 
اظهار داشــت: در بودجه ســال آینده پیش 
بینی ۹۸۰ هزار فرصت جدید شغلی را کرده 
ایــم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل 
ســه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.دبیرکل 
حزب اعتدال و توســعه با بیان اینکه یکهزار 
و 1۹4 هزار میلیارد تومان در کشــور هزینه 
خواهد شد که ما فقط می توانیم 3۶۸ هزار 
میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، 

گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد 
که مابقی ایــن هزینه را از کجا می خواهید 
بیاوریــد؟ نوبخت گفت: در جــدول بودجه 
سال های گذشته 5۹ ردیف و موسسه وجود 
داشت که از دولت کمک می گرفتند و حتی 
بسیاری از این موسسات را ما نمی شناختیم 
که در ســال جاری این ردیف ها حذف شد، 
البتــه 1۹4 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق 
گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد 
که در عین حال 5۰۰ هــزار میلیارد تومان 

نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم.
وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشــیم تا 
بتوانیــم این میزان را تامیــن کنیم که اوال 
ســاختمان های دولتی است که پیش بینی 
کردیم یکهزارو 5۰۰ میلیارد تومان و فروش 

سهام شــرکت های دولت که آن نیز حدود 
1۰۶ هــزار میلیارد تومان خواهد بود و برای 
تامیــن بقیه آن مجبور شــدیم اوراق قرضه 
بفروشیم که آن نیز حدود 47 میلیارد تومان 
افزود: هزار میلیارد  است.ســخنگوی دولت 
تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان 
ســازی پرداخــت کنیم که با این کســری 
بودجه مجبور شدیم ۲۰ هزار میلیارد تومان 
از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های 
نیمه تمام استفاده کنیم.نوبخت با بیان اینکه 
برجام توانســت برای دولت گشایش ایجاد 
کنــد، گفت: برخی می گوینــد برجام هیچ 
دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رییس 
سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی 
که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود 
یک میلیون بشــکه به دو میلیــون و 41۰ 
هزار بشــکه رسید که توانســتیم با پول آن 
هزینه های جاری دولت و حقوق کارمندان 
را پرداخــت کنیــم البته ترامــپ از اقدام و 
مذاکرات ما و به ثمر رســیدن برجام بسیار 
می ســوزد و می داند کــه اگر برجام به ثمر 
نمی رسید مشکالت زیادی در کشور وجود 
داشت.وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه 
داد: خالصــه برای طرح هــای عمرانی پول 
کافی نداریم و برای این کار مجبور شــدیم 
سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک 
ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و 
نیمه تعطیل را دوبــاره فعال کرده و فرصت 

شغلی ایجاد کنیم.

دادنامه
قدوسی  مجتمع  اختالف  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۹۰1۰۰3۲1 شعبه 1 شورای حل 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۹۰1۰۰4۸۹ خواهان :آقای نبی رضا 
فالحی اصل فرزند کرم رضا با وکالت آقای مجید جوزائی فرزند صید علی به نشانی لرستان – 
خرم آباد چهارراه بانک جنب بانک صادرات پاساژ ایران طبقه سوم –خوانده :آقای سید محمد 

علی فرجاد پزشک به نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه وجه سفته ماده ۹ 
بتاریخ یازدهم آذر ماه یکهزارو سیصد و نود و شش در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول 
شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۶۶۹۰1۰۰3۲1 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق و محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی :در خصوص دادخواست آقای نبی رضا فالحی اصل فرزند کرم رضا با وکالت 
آقای مجید جوزایی به طرفیت آقای سید محمد علی فرجاد پزشک به خواسته مطالبه 
مبلغ 11۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه سه طغری سفته به شماره های ۲1۶۶5۸-7۸۶1۲۲-
۸۰1۶44 به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه اصل سفته ها به شماره های 
فوق الذکر در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده را دارد و واخواست 
نامه های مربوطه و اینکه اصل بر بقا دین بوده مگر خالف آن ثابت شود و از طرفی خوانده 
علیرغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن (و ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده علیهذا 
شورا دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب 
بقای دین مستندا به مواد 3۰7-3۰۹ قانون تجارت و مواد 1۹۸-515-51۹-5۲۲ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 137۹ و در اجرای ماده 
۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 13۹4 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
11۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست تا یوم 
االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه 
و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
ضمنا دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و از 
محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی .  خرم آباد می باشد . 

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-نام:شرکت اعتباری کوثر مرکزی به مدیریت آقایان 
عیسی  رضائی و جواد فهیمی پور-نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز –
کیانپارس-بین فلکه اول و دوم-مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-نام:رضا نام 
خانوادگی:دغاغله نام پدر جمال نشانی:استان خوزستان –شهرستان اهواز –اهواز-چهار 
راه زند خیابان مسلم بین زند و رودکی پالک 1۰۰1      ۲-نام:زینب ۲-نام خانوادگی:نیک 
صفت  نام پدر:عبدالرضا  نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-چهارراه زند-

۰خیابان مسلم بین زند و رودکی پالک 1۰۰1-  مشخصات نماینده قائم مقام  قانونی 
علی- پدر:محمد  نام  حقیقی  خانوادگی:وحید  نام  و  نام  علیه1-  له/محکوم  محکوم 
نشانی:استان خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتر وکالت آقای سعید 
صلیح –نوع رابطه:وکیل-محکوم له/محکوم لهم:شرکت اعتباری کوثر مرکزی به مدیریت 
آقایان عیسی رضائی و جواد فهیمی پور. .محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه۹۶۰۹۹7۶1۹5۹۰۰4۸۲محکوم علیه محکوم 
مبلغ۲14۰۰۰۰۰۰ریال  مذکوربه  چک  وجه  پرداخت  راتضامنابه  خواندگان  به  است 
وخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک 
مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
قانونی درحق خواهان محکوم می نمایداجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت 

هزینه دادرسی ازجهت خسارات خواهدبود.
 مدیردفترشعبه۲1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام   محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآن رابموقع اجراگذارد)ماده34 
به بدهد.3-مالی معرفی  برای پرداخت محکوم  قانون اجرای احکام مدنی(.۲-ترتیبی 
اجرای  خودراقادربه  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  استیفامحکوم  و  اجراحکم  کندکه 
تعدادیامقداروقیمت همه  اموال خودراشامل  روزکلیه  نداندبایدظرف سی  مفاداجراییه 
اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
دقیق  مشخصات  همراه  داردوبه  یاخارجی  ایرانی  واعتباری  مالی  نزدبانکهاوموسسات 
حساب های مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات 
تغییردیگردراموال مذکوراززمان  وانتقاالت وهرنوع  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص 
ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  اعساربه ضمیمه  ازطرح دعوای  قبل  یک سال 
نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی13۹4(.4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای 
مدنی  احکام  اجرای  )ماده34قانون  دارد.  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس 
وماده۲۰ق.م.ا وماده1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4( 5-انتقال مال به دیگری 
به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردو 
مجازات می شود.)ماده۲1قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(.۶-چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 
له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(. رای دادگاه:درخصوص دادخواست شرکت اعتباری 
کوثرمرکزی باوکالت وحیدحقیقی به طرفیت1-رضا دغاغله فرزند جمال ۲-زینب نیک 
صفت فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۰۸۲4۹۰۰-
۰۲۰ تاریخ۹4/۹/۹مبلغ۲14۰۰۰۰۰۰ریال عهده بانک انصاربه عالوه خسارات تاخیرتادیه 
موصوف  تصویرچک  مالحظه  پرونده  محتویات  به  باعنایت  دادرسی  وسایرخسارات 
وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه وتوجهابه وجودچک دریدخواهان که داللت 
بر استحقاق وی نسبت به وجه آن داردوازطرفی خوانده ردیف اول بعنوان امضاکننده 
چک ودیگرخوانده بعنوان ضامن که ظهرچک راامضانموده است باوصف ابالغ درجلسه 
دادرسی حضورنیافته اندلذا دعوی خواهان واردوثابت است مستندابه مواد515-1۹۸-
تجارت  مواد1۹۸-313-311-314ازقانون  و  مدنی  دادرسی  آئین  51۹-5۲۲ازقانون 
خواندگان راتضامنابه پرداخت وجه چک مذکوربه مبلغ ۲14۰۰۰۰۰۰ریال وخسارات 
تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی 
ایران لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 
درحق خواهان محکوم می نمایداجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه 
دادرسی ازجهت خسارات خواهدبودرای صادره غیابی محسوب ظرف۲۰روزپس ازابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه وپس ازآن درهمان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان خوزستان خواهد بود.
رئیس شعبه21دادگاه عمومی حقوقی اهواز-جهانبخش هراتی

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-نام:شرکت اعتباری کوثرمرکزی بامدیریت عیسی 
رضائی و جوادفهیمی پور.نام خانوادگی:-نام پدر:-نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-
اهواز-کیانپارس بین فلکه اول ودوم.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-نام:ابراهیم.
نام خانوادگی:سواری.نام پدر: محمد.نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-سپیدار-
پدر:موسی. خانوادگی:سواری.نام  ۲-نام:محمد.نام  خیابان5پالک1۰.    شهیدمحالتی 
اهواز-اهواز-پردیس-فلکه بهزیستی خیابان هدیه4.    نشانی:استان خوزستان-شهرستان 
خوزستان-شهرستان  پدر:رمضان.نشانی:استان  خانوادگی:سواری.نام  3-نام:حسن.نام 
قانونی  مقام  یاقائم  نماینده  رمضان-فاز1خیابان5پالک54.مشخصات  اهواز-اهواز-کوی 
پدر:محمدعلی.نشانی:استان  خانوادگی:حقیقی.نام  علیه:نام:وحید.نام  له/محکوم  محکوم 
سعیدصلیح.نوع  آقای  دفتروکالت  طالقانی  اهواز-اهواز-خیابان  –شهرستان  خوزستان 
رابطه:وکیل.محکوم له/ محکوم لهم:شرکت اعتباری کوثرمرکزی بامدیریت عیسی رضائی 
وجوادفهیمی پور.محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره 
دادنامه مربوطه۹۶۰۹۹7۶1۹5۹۰۰4۸1 خواندگان راتضامنابه پرداخت وجه چک مذکوربه 
مبلغ3۲1۰۰۰۰۰۰ریال وخسارات تاخیرتادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت)13۹5/۶/۹(
برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نمایداجرای 
خواهدب خسارات  ازجهت  دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه  پرداخت  به  منوط  دادنامه 

ود.                                                  مدیردفترشعبه۲1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز-خشایارنیک مقام                                                                                  محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآن رابموقع اجراگذارد)ماده34 
قانون اجرای احکام مدنی(.۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کندکه 
مفاداجراییه  اجرای  میسرباشد.چنانچه خودراقادربه  ازآن  به  استیفامحکوم  و  اجراحکم 
منقول  اموال  تعدادیامقداروقیمت همه  اموال خودراشامل  روزکلیه  نداندبایدظرف سی 
وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکهاوموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردوبه همراه مشخصات دقیق حساب های مذکوروکلیه 
اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست 
نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه 
ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می 
شود)مواد۸و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(.4-خودداری محکوم علیه ازاعالم 
کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. 
)ماده34قانون اجرای احکام مدنی وماده۲۰ق.م.ا وماده1۶قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی13۹4( 5-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.)ماده۲1قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی13۹4(.۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 
خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(. رای دادگاه:درخصوص 
دادخواست شرکت اعتباری کوثرمرکزی باوکالت وحیدحقیقی به طرفیت1-حسن سواری 
فرزندرمضان۲-محمدسواری فرزندموسی3-ابراهیم سواری فرزندمحمدبه خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک بشماره۰7۶۲5۸بتاریخ۹5/۶/۹به مبلغ3۲1۰۰۰۰۰۰ریال عهده بانک 
ملی به عالوه خسارات تاخیرتادیه وسایرخسارات دادرسی باعنایت به محتویات پرونده 
مالحظه تصویرچک موصوف وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه وتوجهابه وجودچک 
دریدخواهان که داللت براستحقاق وی نسبت به وجه آن داردوازطرفی خوانده ردیف اول 
بعنوان امضاکننده چک ودیگرخوانده بعنوان ضامن که ظهرچک راامضانموده است باوصف 
ابالغ درجلسه دادرسی حضورنیافته اندلذا دعوی خواهان واردوثابت است مستندابه مواد1۹۸-
515-51۹-5۲۲ازقانون آئین دادرسی مدنی و مواد1۹۸-313-311-314ازقانون تجارت 
پرداخت وجه چک مذکوربه مبلغ 3۲1۰۰۰۰۰۰ریال وخسارات  راتضامنابه  خواندگان 
تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران 
لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق 
خواهان محکوم می نمایداجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی 
ازجهت خسارات خواهدبودرای صادره غیابی محسوب ظرف۲۰روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه وپس ازآن درهمان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان خواهد بود.
رئیس شعبه21دادگاه عمومی حقوقی اهواز-جهانبخش هراتی

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-نام:شرکت اعتباری کوثرمرکزی به مدیریت آقایان 
خوزستان- پدر:-نشانی:استان  خانوادگی:-نام  پور.نام  وجوادفهیمی  رضایی  عیسی 
شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس بین فلکه اول ودوم.مشخصات محکوم علیه/محکوم 
علیهم:1-نام:پریوش.نام خانوادگی:مهدیان مارانی.نام پدر:جواد.نشانی:استان خوزستان-
۲-نام:جعفرنام  فاز3پالک135.       اهواز-اهواز-کیانپارس-خیابان۶غربی  شهرستان 
– اهواز  –شهرستان  نشانی:استان خوزستان  پدر:عبدالرضا  پورنام  :صوباتی  خانوادگی 

اهواز-زرگان خیابان3پالک 1۶   3-نام:شبنم نام خانوادگی:کروئی نام پدرغالمرضا نشانی 
:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-زردشت خیابان ایثار3 –پالک 44۹-مشخصات 
نماینده ی:قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه:نام ونام خانوادگی:وحید حقیقی - نام 
طالقانی-دفتر  اهواز-اهواز-خیابان  –شهرستان  پدرمحمدعلی-نشانی:استان خوزستان 
وکالت آقای سعید صلیح نوع رابطه :وکیل محکوم له/محکوم لهم:شرکت اعتباری کوثر 
مرکزی به مدیریت آقایان عیسی رضایی و جواد فهیمی پور.محکوم به: بموجب درخواست 
مربوطه۹5۰۹۹7۶1۹5۹۰135۰  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
خواندگان راتضامنابه پرداخت وجه چک مذکوربه مبلغ313۰۰۰۰۰۰ریال وخسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی 
ایران لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 
درحق خواهان محکوم می نمایداجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه 
دادرسی ازجهت خسارات خواهدبود. مدیردفترشعبه ۲1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز-خشایارنیک مقام - محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده 
روزمفادآن رابموقع اجراگذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(.۲-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.
چنانچه خودراقادربه اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل 
برمیزان  مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول  اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکهاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردوبه 
همراه مشخصات دقیق حساب های مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث 
داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال 
مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام 
بازداشت می شود)مواد۸و3قانون نحوه  له  نمایدواالبه درخواست محکوم  ارائه  قضائی 
اموال  کامل صورت  ازاعالم  علیه  مالی13۹4(.4-خودداری محکوم  اجرای محکومیت 
)ماده34قانون  دارد.  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای  به 
اجرای احکام مدنی وماده۲۰ق.م.ا وماده1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4( 
5-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
نقدی  یاجزای  درجه شش  تعزیری  مجازات  نباشدموجب  کافی  دیون  پرداخت  برای 
معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.)ماده۲1قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی13۹4(.۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 
خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(.رای دادگاه: درخصوص 
دادخواست شرکت اعتباری کوثرمرکزی باوکالت وحیدحقیقی به طرفیت1-جعفر صوباتی 
پور فرزند عبدالرضا۲-شبنم کروئی فرزند غالمرضا3-پریوش مهدیان مارانی فرزند جواد 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره ۶۹۸۹۸4 به تاریخ تاریخ ۹4/3/1۸ به 
مبلغ313۰۰۰۰۰۰ریال عهده بانک پاسارگادبه عالوه خسارات تاخیرتادیه وسایرخسارات 
دادرسی باعنایت به محتویات پرونده مالحظه تصویرچک موصوف وگواهی عدم پرداخت 
بانک محال علیه وتوجهابه وجودچک دریدخواهان که داللت براستحقاق وی نسبت به 
بعنوان  امضاکننده چک ودیگرخوانده  بعنوان  اول  داردوازطرفی خوانده ردیف  وجه آن 
ضامن که ظهرچک راامضانموده است باوصف ابالغ درجلسه دادرسی حضورنیافته اندلذا 
دعوی خواهان واردوثابت است مستندابه مواد1۹۸-515-51۹-5۲۲ازقانون آئین دادرسی 
وجه  پرداخت  راتضامنابه  خواندگان  تجارت  مواد1۹۸-313-311-314ازقانون  و  مدنی 
چک مذکوربه مبلغ 313۰۰۰۰۰۰ریال وخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت 
برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نمایداجرای 
دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی ازجهت خسارات خواهدبودرای 
ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه وپس ازآن  صادره غیابی محسوب ظرف۲۰روزپس 

درهمان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان خواهد بود.
رئیس شعبه21دادگاه حقوقی اهواز-جهانبخش هراتی

 آگهی مزایده نوبت اول
به حکایت پرونده کالسه ۹5۰7۸4-۹5۰7۸۲ اجرای احام مدنی  شورای حل اختالف 
محمودآباد محکوم علیه آقای علی دریایی و زهره فالح محکوم هست به پرداخت مبلغ 
5۸3۹55۶۹ ریال در حق کامران رستگار و نیز مبلغ ۲5۰۰۰۰۰ ریال بعنوان نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی اموال از سوی محکوم علیه آقای محمد 
علی دریایی و کارشناسی آن توسط منتخب به میزان 4۹۰۰۰۰۰۰ ریال مورد ارزیابی قرار 
گرفته لذا نظر به انجام  مراحل کارشناسی تمامی مال توفیقی از طریق مزایده در تاریخ 
13۹۶/1۰/۰۶ ساعت 11:۰۰ صبح در اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف و در صورت 
نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی محمودآباد 
مراجعه نمایند.مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده خواهند شد همچنین 1۰ درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 1۲۹ قانون 
اجرای احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزایر 
مزایده و عدم وصول اعتراض به  آن پس پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده 

نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مشخصات مال:  با توجه به معرفی مال از سوی محکوم علیه به شرح ذیل:

1-دو تخته فرش دوازده متری هر کدام 1۲۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا به میزان 
5-۲ تا فرش ۶ متری هرکدام 5۰۰۰۰۰۰ ریال و جمعا به میزان ۲5۰۰۰۰۰۰ ریال که با 

بررسی جمیع جهات به میزان 4۹۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد گردید.                  
مسئول دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف محمود آباد

نوبخت خبر داد: 

پیش بینی 980 هزار فرصت شغلی دربودجه 97

معاون ســازمان امور مالیاتــی از همکاری 
با اتاق بازرگانی ایــران و قوه قضاییه برای 
ساماندهی و رفع معضل کارت های بازرگانی 
اجاره ای خبر داد و گفت: نتیجه این بررسی 
ها برای تصویب بــه دولت یا مجلس ارایه 
می شــود.به گزارش زمان، داشــتن کارت 
بازرگانی برای کسانی که در امر صادرات و 
واردات کاال فعالیت دارند، الزامی است؛ این 
کارت ها در دو گروه دائم و موقت توســط 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران و تاییــد وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت صادر می شــود.در سال های اخیر 
برخی واردکنندگان غیررسمی با پرداخت 
مبالغی بــه دارندگان کارت های موقت، به 
اصطــالح آن را اجاره کرده و واردات انجام 
می دادنــد و از این رو به کارت های اجاره 
ای شهرت یافت؛ مشکل اصلی کارت های 

اجاره ای، فرار مالیاتی واردکنندگان اصلی 
اســت.چندی پیش نیز ناصر سراج رئیس 
ســازمان بازرسی کل کشــور از باال بودن 
تعداد کارت های بازرگانی صوری یا اجاره 
ای انتقاد کرده و گفته بود، با همکاری اتاق 
ایران به دنبال رفع این مشــکل هستیم.در 
این پیوند »نادر جنتی« معاون مالیات های 
مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اظهار 
کرد: مشکل کارت های اجاره ای بازرگانی 
در این اســت که دارندگان، به ازای مبلغی 
آن را بــه فرد دیگری اجاره می دهند و آن 
فرد میلیاردها تومان کاال وارد کشــور می 
کند.وی افــزود: زمانی که اطالعات واردات 
انجام شده به سازمان امور مالیاتی می رسد 
و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت 
صادر می شود، می بینیم که دارنده اصلی 

آه در بساط ندارد.

 مشــاور ارشــد صنعتــی وزیــر صنعت 
با تاکیــد بر اهمیــت ارائه ی راهــکار در 
برای  حوزه ی صادرات، خاطرنشــان کرد: 
توســعه صادرات غیرنفتی باید بیشتر روی 
مشــوق ها توجه کنیم که این موضوع نیز 
کم و بیش وجود ندارد، از این رو باید اقدام 
را از خودمان شــروع کنیم و صنعتگران و 
کارفرمایان در این مسیر کمر همت ببندند، 
دولــت هم کارهایی را انجــان می دهد اما 
امکانات محدودی دارد.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، محمدرضا نعمت زاده در بیست 
و ســومین همایش ملی توســعه صادرات 
غیرنفتی کشــور، اظهار کرد: کشور ما بعد 
از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی 
دوم، کشوری اســت که همواره به واردات 
گرایش داشــته و به ســمت اتکا به درآمد 
نفتی ســوق پیدا کرده و کمتر به صادرات 

توجه داشــته اســت.او ادامــه داد: البته 
آذربایجان شرقی با توجه به شرایط اقلیمی 
خاص همواره در بحث صادرات سرآمد بوده 
اما با نگاهی به شرایط کل کشور می بینیم 
که در کل، کشور ما »واردات محور« بوده و 
فرهنگ صادرات همواره مغفول مانده است، 
هرچند طی ســال های اخیــر تالش هایی 
شــده اما فاصله با حد مطلوب بسیار زیاد 
است.وی با تاکید بر اهمیت ارائه ی راهکار 
در حوزه ی صادرات، خاطرنشان کرد: برای 
توســعه صادرات غیرنفتی باید بیشتر روی 
مشــوق ها توجه کنیم که این موضوع نیز 
کم و بیش وجود ندارد، از این رو باید اقدام 
را از خودمان شــروع کنیم و صنعتگران و 
کارفرمایان در این مسیر کمر همت ببندند، 
دولــت هم کارهایی را انجــان می دهد اما 

امکانات محدودی دارد.

اتکید بر ساماندهی کارت های 
ابزرگاین اجاره ای 

 توجه بیشرت به مشوق ها
برای توسعه صادرات غیرنفیت



شنبه 25 آذر 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 33646
اخبار

"روحاني بهترین انتخاب بود "
*سعید شفیعیان

من اشتباه نکردم . وقتي چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوري یازدهم 
در ســال۹۲  کســي اصلح را جویا میشد با کمترین شانس هم نمیشد دولت 
بعدي را حتي اگر رییس ان اخر درایت و تدبیر و سیاســت باشــد و به گنج 
قارون  دسترســي داشته باشد موفق دانست. وقتي تجسم میکردي که پیروز 
انتخابات  میز و کرســي خیابان پاســتور را باید از تیم محمود احمدي نژاد 
تحویل بگیرد و وزراي نامزد پیروز باید واکن هاي قطار دولت را از کابینه لت 
و پار و نصفه و نیمه دولت پاکدســتان تحویل بگیرند واقعا جگر شــیر یا مغز 
معیوب میخواســت که با ضریب زیر" چارک " از بهبود اوضاع  کشــور حتي 
در پایان یک دوره  کامل چهار ساله حرف  بزند کابینه اي که هییت  رییسه 
مجلس نهم در ماههاي اخر دولت با نگاه ترحم و اغماض استیضاح وزراي انرا 
اعالم وصول نمیکرد تا از حدنصاب نیفتد نتیجه کارش هم پیش پیش معلوم 
است و احتیاجي به ارزیابي ندارد.براي همین انتخاب مردم در سال ۹۲ با توجه 
به دوري هشــت ساله روحاني از صحنه سیاسي بیشتر شبیه انتخاب هندوانه  
دربســته اي بود که  مردم با  اعتماد به تایید جالیزکاران خبره اي چون علي 
اکبر بهرماني و سیدمحمد خاتمي انتخاب نمودند البته وجود رقبایي از ته بار 
هندوانه انتخابات هاي قبلي که بارها براي امتحان از پخته یا خام بودنشان اماج  
"شق شق "  دســتهاي مردم قرار گرفته و انتخاب نشده بودند نیز بر شانس 
شیخ افزود اما در انتخابات اردیبهشت ۹۶داستان به کلي متفاوت بود هرچند 
مشــکل اقتصادي مردم بزرگترین پاشنه اشیل مرد سرخه اي بود واتفاقا رقبا 
هم در مناظرات اقتصادي دقیقا همین زخم را فشــار میدادند ولي از انجا که 
هیاهو و صداي خواستاران ازادي هاي بیشتر مدني به علت ابزارها و فضاهاي 
در اختیار انها بیشــتر بود لذا شیخ زیرک از همین سوراخ دعا بزرگترین وعده 
هــا را داد و ضربه ها را به رقیب صاحب قدرت زد اتفاقا رکب اخوند دیپلمات 
گرفت و بخوبي توانســت حدود1۰ میلیون راي خاموش و شناسنامه پاک را 
بگیرد و قرارداد اجاره ساختمان پاستور را براي چهارسال دیگر تمدید کند اما 
با شروع دور دوم ، رییس جمهور منتخب ازمیان نیازمندان به غذا و پوشاک و 
مسکن والبته کار و متقاضیان بهبود فضاي سیاسي کشور و ترمیم رفتارهاي 
دستکاههاي حاکمیتي  الویت را به دسته اول که درصد بسیار باالتري هستند 
داد و بــراي موفقیت در این عرصه و بهبود معیشــت مردم با صاحبان دیگر 
کرســي هاي قدرت وارد تعامل شــد که البته یقینا برنده این معامالت مردم 
خواهند بود و قطعا روحاني نیز قولهاي خود را همانطور که در سیستان گفت 
از یاد نبرده و خواســته هاي هر دو گروه یعني مطالبات سیاســي و اقتصادي 
طرفداران خود را با الویت به اقتصاد کشور و معیشت مردم توامان پیش خواهد 
برد زیرا چاره اي جز این نداشت ونخواهد داشت براي همین من از راي خود 
به روحاني پشیمان نیستم و اگر صدبار دیگر ادینه ۲۹ اردیبهشت بیاید انتخاب 
من حسن روحاني خواهد بود با این تفاوت که اعتماد و اطمینان قلبي دارم که 

مرد مدبر و معتدل موفق خواهد بود.
Alborz.payam@gmail.com

کمک 350 میلیارد تومانی خیرین سالمت در کشور

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و دبیر کل مجمع 
خیرین سالمت کشورگفت: از سوی خیرن سالمت حدود 35۰ میلیارد تومان 
به این حوزه کمک شــده است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسین علی 
شهریاری افزود: بانوان نقش مهمی را در سالمت جامعه و پرورش نسل آینده 
ایفا می کنند.وی بیان کرد: بانوان با توجه به مسئولیت پذیرتر بودن بهتر می 
توانند از زمان کاری خود اســتفاده و کارهای محوله را بهتر انجام دهند.عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و دبیر کل مجمع خیرین 
سالمت کشــور تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری از سوی خیرین 

سالمت حدود 35۰ میلیارد تومان به این حوزه کمک شده است.

 واکنش ظریف
 به نمایش مضحک آمریکا

ظریــف در خصوص فرافکنــی و نقش آمریکایی ها 
در بحــران یمن گفت: هیچ گونــه بازی با حقایق و 
مستندات )حقایق جایگزین و مستندات جایگزین( 
هم نمی تواند مباشــرت ایاالت متحده در جنایات 
جنگی را بپوشــاند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
وزیر امور خارجه کشــورمان در توییتی نوشت: در 
حالی که ایران از روز اول آغاز بحران در یمن همواره 
خواســتار آتش بس و ارسال کمک و آغاز گفت وگو 
بوده، ایاالت متحده به متحدانش اسلحه فروخت تا 
به کشتار غیرنظامیان یمنی بپردازند و قحطی را بر 

آنان تحمیل کنند.

 تجهیز استان های کشور
 به بالون ارتباطاتی

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات از تجهیز همه 
استان ها به طرح بالون بومی برای برقراری ارتباطات 
در مواقع اضطراری خبر داد.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات ازاجرای طــرح بالون بومی 
ارتباطات در اســتان های کشــور خبر داد و گفت: 
پس از اجرای طرح آزمایشی بالون بومی برای ارائه 
خدمات دسترســی در مرز مهران و سرپل ذهاب و 
رفع معایب این طرح، ستاد مدیریت بحران وزارت 
ارتباطات مصوب کرد همه اســتان ها به این امکان 
مجهز شــوند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
توجیه این اقدام اضافه کرد: در این طرح برای مواقع 
اضطراری ارتباطات مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان 

ممکن برقرار می کند.

حمالت شدید جنگنده های 
سعودی به صعده

 
۲ حمله جنگنده های رژیم ســعودی به منطقه 
»آل الشیخ« در اســتان صعده یمن به شهادت 
1۲ غیرنظامی منجر شد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، جنایت های سعودی ها در یمن همچنان 
ادامه دارد. بر اســاس این گزارش، در ادامه این 
جنایت ها، جنگنده های ســعودی منطقه »آل 
الشــیخ« در صعده را هدف دو حمله هوایی قرار 
دادند. طبق اعالم رسانه های عربی این دو حمله 
به شهادت 1۲ غیرنظامی در استان صعده منجر 
شــده است. گفتنی است، طی سه سال گذشته 
ای در جریان حمالت ائتالف متجاوز ســعودی 
بــه مردمی بی دفاع و بی گناه یمن، بیش از 13 
هزار یمنی شــهید و دهها هزار تَن دیگر زخمی 

شده اند.

یادداشتخبر

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه همه گره ها، 
مشکالت، مســئولین ناخلف و نابســامانی ها در 
مجاری مدیریتی کشــوری عکس العمل گناهان 
خــود جامعه اســت، گفت: همه مشــکالت و به 
خصوص مشکالت اقتصادی با کلید تقوا قابل باز 

شدن است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االسالم و 
المسلمین صدیقی در خطبه های دوم نماز جمعه 
این هفته تهران اظهار کرد: همانطور که در قانون 
جامعه شناسی از بیان حضرت امیر چنین می گوید 
که اگــر می خواهیــد در ادارات تان خــدا، روح 
خدمت، کار و تقوا و اکرام مردم باشد، از خودتان 
شــروع کنید.وی در ادامه بــه اظهارات خطرناک 
رییس جمهور بی اصالت و منفــور ایاالت متحده 
مبنی بر اعــالن قدس به عنــوان پایتخت رژیم 
غاصب صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این مساله 
سابقه دارد و سازمان ملل در دو قطعنامه تقسیمی 
بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها مصوب کرد که بر 
اســاس آن قدس را متعلق به فلســطینی ها و در 
اشغال اسرائیل معرفی کرد اما بعدها کنگره آمریکا 
تصویب کرد که قدس پایتخت اسرائیل باشد.امام 
جمعه موقت تهران ادامه داد: تمام روسای جمهور 
ســابق آمریکا از نظر ماهیت مانند ترامپ هستند 
اما ترامپ شرور و بدون نقاب است و آنها شرور با 
نقــاب بودند چرا که آنها با مالحظه منافع آمریکا 
به مصوبه کنگره که خالف نظر ســازمان ملل بود 
عمــل نکردند امــا ترامپ به خاطــر اینکه داماد 
صهیونیستی دارد و رییس جمهوری اش با واسطه 
صهیونیســت های آمریکایی شکل گرفته است و 
منافع و سیاســت سرش نمی شود این سخنان را 

به زبان می آورد.
صدیقی با اشــاره به اینکه تمام روســای جمهور 
آمریکا از گذشــته تا به امروز هیچ کدام استقالل 
نداشــته اند و در پس پرده عوامل قدرت و ثروت 
آنها را جلو می اندازند، خاطرنشــان کرد: اما تنها 
ترامپ جرات کرده است این حرف خطرناک را به 
زبان آورد و مانند گاوی است که شاخ دارد و عقل 

ندارد و با بی عقلی هایش برای ملت و کشــورش و 
جهان بشریت مشکل می آفریند.وی با بیان اینکه 
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، تصریح کرد: 
ما موحد هســتیم و می دانیم که ملت انقالب ما 
بر اســاس فرمان خدا است و به پیروی از رهبری 
موحــد در خط خدا حرکــت می کنیم و همه جا 
با امدادهــای غیبی در حــوادث مختلف دلگرم 
شده ایم.امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه 
اســتکبار جهانی، داعش را ســاختند تا حصاری 
برای اســرائیل ایجاد کنند و با تجزیه ســوریه و 
عراق به اهداف شوم شان برســند، افزود: نه تنها 
در رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند بلکه تمامی 
اقدامات شــان باعث تعمیق نفوذ منطقه ای ایران 
شــد و با اتحاد کشورهای اسالمی منطقه در بعد 
مقاومت و تشکیل زینبیون، حیدریون، فاطمیون 
و بسیج مقدمات زوال اســرائیل به همین زودی 
به صورت قطعی و غیرقابل انکار را فراهم کردند.
صدیقی یکی از اهداف شــوم استکبار را مشغول 
کردن کشــورهای اســالمی به فتنه های داخلی 
دانست و گفت: می خواستند مساله فلسطین را به 
حاشیه برانند اما صحبت های ابلهانه ترامپ باعث 

شد کشــورهای اسالمی عکس العمل نشان دهند 
و مردم فلســطین به پا خواستند و انتفاضه سوم 
تشکیل شد. وی اضافه کرد: در ادامه صحبت های 
ابلهانه ترامپ کنفرانس اســالمی محقق شــد و 
تصمیمات جهانی اسالم منعکس گردید و اولویت 
و مساله فلسطین که مساله اسالم است در جایگاه 
خود قرار گرفت.امــام جمعه موقت تهران با بیان 
اینکه امروز یک بار دیگر انزوای آمریکا در جهان 
را شاهد هستیم و حتی غربی ها هم به آنها چراغ 
سبز نشان ندادند، تصریح کرد: توصیه هوشمندانه 
و الهی و نورانی رهبر عزیزمان، مقاومت مسلحانه 
مردم فلسطین است. همچنین سیدحسن نصراهلل 
توصیه کرده اند ســفارت های اسرائیل در کشورها 
تعطیل شود و ســفرای آمریکا به نشان اعتراض 
احضار گردند.صدیقی افزود: یکی از صاحب نظران 
جهان عرب نیز سفارش کرده است که کشورهای 
اســالمی کاالهای اســرائیلی و آمریکایــی را تا 
رســیدن به نتیجه مطلوب تحریم کنند تا آمریکا 
در انزوای اقتصادی، سیاســی و فکری دســت از 
یاوه گویی هایش بردارد.وی به مســاله یمن اشاره 
کرد و گفت: شــاهد امدادهــای الهی برای مردم 

یمن هستیم که از جمله از بین رفتن علی عبداهلل 
صالح، فتنه گر تحت تاثیر عربستان و امارات بود که 
با مرگ او مردم یمن منسجم تر شدند و ان شاءاهلل 
به زودی شاهد نابودی رژیم سفاک و کودک کش 
یمن باشیم.امام جمعه موقت تهران همچنین به 
مساله وحدت حوزه و دانشگاه و اهمیت آن اشاره 
کرد و افزود: در قرآن علم مطلق نداریم و علم در 
ادیان الهی وســیله و ابزار است که باید مبنایش 
مشخص و هدفش روشن باشد.صدیقی ادامه داد: 
در گذشته دانشگاه های ما زیر لوای اسالم حرکت 
می کردند و به پیشرفت های علمی مختلف دست 
یافتند که از جمله می توان به علمی ســالم مثل 
هسته ای صلح آمیز اشــاره کرد که خطری برای 
دنیا نداشــت و امروز نیز دانشــگاه ها و حوزه باید 
در کنــار هم، بایدها و نبایدهــا و نیازها را تبادل 
کنند تا بتوانیم با ســرعت لزوم به مقاصد علمی 
دســت یابیم.وی در خطبه هــای اول نماز جمعه 
این هفتــه تهران با بیان اینکه تقوا باب رحمت و 
وسیله بیمه شدن از آسیب های دنیوی و اخروی 
و منشاء ســهولت زندگی است، گفت: اگر کسی 
بخواهد رحمت مطلقه خداوند همراهی اش کند تا 
بن بستی در زندگی اش پیش نیاید باید تقوا داشته 
باشد.امام جمعه موقت تهران با قرائت بخش هایی 
از سوره یاسین، خاطرنشان کرد: پرسش شیطان 
به معنای اطاعت شیطان اســت و هر گاه انسان 
گناهی کند شیطان فرمانده و انسان نوکر اوست. 
همانطور که وقتی مســئولین سیاســی کشورها 
از شــیطان بزرگ اطاعــت می کنند دلیل ذلت و 
خواریشان می شود.صدیقی با تاکید بر اینکه کسی 
نباید از شــیطان بزرگ که دشمن همه بشریت 
اســت و گردن کلفتی می کند اطاعت کند، تاکید 
کرد: کوتاه آمدن در برابر شیطان باعث تقویت آن 
و از بین بردن خودمان می شود.وی افزود: آنها که 
آمریکا و قدرت های استکباری را یاری می کنند و 
با برنامه و اشــاره آنها برای مردمشان برنامه ریزی 
می کنند یعنی به ظالم در ظلمش کمک می کنند، 

خدا ظالم را بر آنها مسلط خواهد کرد.

آگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره 96/97/40      
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد مناقصه احداث شبکه روشنایی حد فاصل مهدی آباد –ارازگل  را 
به شماره 96/97/40 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
تا ارسال دعوتنامه از طریق  درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در 

سامانه میباشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد.
-مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 14:00:00 تاریخ 1396/10/03

-مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه :ساعت 00 :13:00تاریخ 1396/10/13
تاریخ بازگشایی:روز پنج شنبه مورخ 1396/10/14 ساعت 9 صبح

-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: گرگان –میدان بسیج –سایت اداری – مقابل ضلع شرقی استانداری –کد پستی 37141-49189 تلفن 32480014
-اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد.

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737و85193768
-جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید

-براورد انجام کار 13.602.942.740 ریال                                           مبلغ تضمین ارجاع کار:680.147.137 ریال
http://iets.mporg.ir آدرس سایت مناقصات و مزایدات

www.setadiran.ir    )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان -دبیرخانه کمیسیون معامالت 

شناسه آگهی:118284

 نوبت اول

 استان گلستان استان گلستان

دادنامه 
پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶1۲۲۰1۰3۲ شعبه 1۰5 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )1۰5 
جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹7۶۶13۹۰11۰۲ شاکی : خانم مرضیه حاجی زاده 
فرزند اردشیر به نشانی خرم آباد دره گرم گلستان 1۲ حیاط 5 متهمین :1-آقای ولی اله سعیدی 
به نشانی لرستان – خرم آباد تاالر آفتاب بعد از شهرک بسیجیان جنب دکل مخابرات ۲-آقای 
مجید بیرانوند فرزند جهان بخش به نشانی لرستان – خرم آباد 13آبان شرقی ساختمان طلوع 
واحد ۲ 3-آقای امیر صیدی عبدی فرزند روح اله به نشانی لرستان خرم آباد شهرک بسیجیان 
پشت تاالر آفتاب جنب دکل همراه اول ساختمان 3 طبقه طبقه اول –اتهام :قصور در امر پزشکی 
رای دادگاه : در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد علیه 
متهمین 1-امیر صیدی عبدی فرزند روح اله ۲-ولی سعیدی بدون ذکر سایر مشخصات در کیفر 
خواست 3-دکتر مجید بیرانوند فرزند جهانبخش متهمین ردیف اول و دوم دایر بر مشارکت در 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق دخالت در امر دندانپزشکی و اتهام متهم ردیف سوم با 
اصالح کیفر خواست از حیث عنوان اتهامی دایر بر مشارکت در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
از طریق عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی )قصور پزشکی ( نسبت به شاکی خانم مرضیه 
حاجی زاده فرزند اردشیر با توجه شکایت شاکی –گواهی پزشکی قانونی توجها به نظریه هیات 
بدوی و تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی به شرح منعکس در پرونده که در خصوص وقوع 
حادثه هر سه نفر را به میزان صددرصد مقصر دانسته و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد دادگاه اتهام انتسابی به نامبردگان را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 
1۲5-145-44۸-4۸۸ و قسمت اخیر از ماده ۶1۹ قانون مجازات اسالمی 13۹۲ و با رعایت 
ماده 47۹ قانون مذکور هر یک از متهمین را متساویا به پرداخت یک سوم از چهار بیستم دیه 
کامل بابت ساقط شدن چهار عدد دندان قدامی اول و دوم سمت راست باالو اول و دوم سمت 
چپ باال از قبل سیاه شده در حق شاکی محکوم می نماید ضمنا در خصوص اتهام متهمین 
ردیف اول و دوم دایر بر دخالت در امر دندانپزشکی به صورت غیر مجاز مستندا به تبصره ۶ 
الحاقی مورخ 74/1/۲۹ ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و 
آشامیدنی 1334 اصالحی مورخ 137۹/1۲/1۰ توجها به بند ت ماده 3۰3 قانون آیین دادرسی 
کیفری 13۹۲ قرار عدم صالحیت به شایستگی و صالحیت دادگاههای انقالب شهرستان خرم 
آباد صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص شق اول دادنامه غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در خصوص شق دوم دادنامه قطعی است . 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی . 

دادنامه
پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸111۰۹۰۰47۸ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای علی ذاکرزواردهی فرزند مهدی با وکالت خانم محبوبه کوچک تبار گردرودباری 
فرزند اسفندیار به نشانی: مازندران- بابل- بابل خ مدرس روبروی بانک آینده کوچه عدنانی 1۸ 
س پردیس ط 1 و خانم زینب کوچک تبار فرزند رمضانعلی به نشانی مازندران – بابل – بابل 

خ مدرس نرسیده به چهار راه شهربانی کوچه عدنانی 1۸ مجتمع پردیس 
خواندگان 1- آقای سیف اله اکبری فرزند قاسم به نشانی کرج چهر باغ خیابان پاسداران یک 

درب سوم سمت راست 
۲- خانم شیرین علی اصغر نیا ارجقی فرزند علی به نشانی کرج خیابان مرتضوی خ صاحب 

الزمان ک قالیچه فروشی پالک 1۶ واحد 1 
3- آقای خیراله طارمی به نشانی کرج جاده غزل حصار سهرابیه خیابان ۸ متری نرگس بن 

بست ۶ سوپر مارکت حصاری 
خواسته: مطالبه وجه

رای دادگاه – در خصوص دعوی خانمها محبوبه و زینب کوچک تبار بوکالت از آقای علی 
ذاکر زواردهی بطرفیت خواندگان 1- خانم نسرین علی اصغر نیا ارجقی ۲- آقای سیف اله 
اکبری 3- اقای خیراله طارمی بخواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت وجوه شش 
فقره چک بشماره های 155۰۲4 مورخ ۹4/۰۹/3۰ به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک 
اقتصاد نوین، 171۰۲۶۲۲ مورخ ۹4/1۰/۰5، 171۰۲۶۲3 مورخ ۹4/1۰/1۰ ، 171۰۲۶۲4 
مورخ ۹4/1۰/15 ، 171۰۲۶۲5 مورخ ۹4/1۰/۲۰ و 171۰۲۶3۹ مورخ ۹4/1۰/3۰ هر کدام 
بمبلغ هفتاد میلیون ریال عهده بانک سامان بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک های مذکور لغایت زمان اجرای حکم، نظر به اینکه تصاویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه داللت بر استحقاق خواان در مطالبه 
وجوه آنها و اشتغال ذمه خواندگان داشته و با عنایت باینکه خواندگان دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه بعمل نیاورده اصالت مستندات خواهان مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است بقاء 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان داللت بر استمرار و بقاء دین دارد بنا بمراتب فوق، 
دادگاه دعوی خواهان را وارد تلقی و باستناد مواد 31۰ و بعد قانون تجارت، تبصره ماده ۲ 
قانون صدور چک و مواد 1۹۸و515و51۹ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته، پرداخت مبلغ 
1/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواان صادر و اعالم می 
گردد اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – علیرضا ذبیح اله نژاد

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   4۲۰۶ شماره  شناسنامه  دارای  تاجیک  حسین  آقای 
۹۶/ش/11۶3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلی تاجیک بشناسنامه 3 در تاریخ ۹۶/۲/۲7 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-متقاضی فوق الذکرحسین 

تاجیک نام پدر عباسعلی شماره شناسنامه 4۲۰۶ متولد فرزند متوفی
۲-خانم خدیجه شاهسون نجف آبادی ت ت 133۶  ش ش 1 صادره از ورامین  همسر متوفی

3-سعید تاجیک ت ت 1373  ش ش  ۰41۰37۰۸۸۶صادره از ورامین فرزند متوفی
4-روح اهلل تاجیک ت ت 13۹5  ش ش 355 صادره از ورامین فرزند متوفی

5-رضا تاجیک ت ت 1354 ش ش 1۲۰صادره از ورامین فرزند متوفی
۶-زهرا تاجیک ت ت 13۶۸ ش ش ۰41۰۰5۹4۹۸ صادره از ورامین فرزند متوفی 

7-معصومه تاجیک ت ت 135۶ ش ش 3۲۸ صادره از ورامین فرزند متوفی 
۸-مریم تاجیک ت ت 13۶5 ش ش 1413۲ صادره از ورامین فرزند متوفی 
۹-زینب تاجیک ت ت 13۶۰ ش ش ۲۲3۲ صادره از ورامین فرزند متوفی 

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1413خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف جواد آباد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 13۹۶۶۰31۶۰4۶۰۰۰۲۰3  مورخ ۸  /  ۸ /  ۹۶ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبتی شهرستان 
روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سلیمی به شماره شناسنامه 5۹۹ صادره 
از روانسر فرزند احمد کدملی 5۹۶۹۸۰7354 درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری 
خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 15۲ / ۹4  تشکیل وبه هیئت 
موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون 
وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد 
پرواربندی گوساله را به مساحت -/۶4۸۰  مترمربع به نام آقای علی سلیمی از پالک ... فرعی 
از 3۰  اصلی گمشتر واقع در بخش 1۲ کرمانشاه واقع در روانسر روستای گمشتر که خود به 
موجب سند قطعی شماره 37۶۶ مورخ 7 / ۹ / ۸۰  دارای مالکیت مشاع  می باشد درخواست 
مفروزه نمودن سند مشاع را نموده که رای صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء 
مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار نوبت اول    7 / 9 /  1396   تاریخ انتشار نوبت دوم   25  / 9 /  1396

ابالغ 
با وکالت شهرزاد ساالریان  بازاری  اقتصاد و مدیریت محمد مهدی  بانک مهر  خواهان 
صادقی  سادات  و  رمضانی  داریوش  و  پور  نصراهلل  اصغر  علی  طرفیت  به  دادخواستی 
به شماره  برگشتی  فقره چک  مطالبه وجه یک  به خواسته  دادخواستی  فرزند محمد 
4۹3۹1۹/47صادره از  بانک ملت رویان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان 
مازندران شهرستان نور ارجاع و به کالس های ۹۶۰۹۹۸1۹۶4۲۰5۶4ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۹۶/1۰/۲5ساعت 11:3۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده سادات صادقی و به درخواست وکیل خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی گاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواننده سجاد فالح زاده کیابانی 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 ۹۶/۶4۲
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

متن آگهی
محکوم له : محکوم علیه : 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقایان 1-محمد طا فروغی ۲-سعید 
توکلی 3-محمد فروغی 4-نوراله فروغی 5-هایده فروغی ۶-پروین فروغی 7-ثریا فروغی 
۸-محمد توکلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره  از شعبه 
هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد در پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۶۶1۰۸۰۰۸۰1  به موجب 
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹7۶۶1۰۸۰۰۶۹4  مورخ ۹۶/7/۲5 صادره از شعبه هشتم دادگاه 
حقوقی خرم آباد محکوم علیهم محکومند به ابطال صورت مجلس تفکیکی شماره 5۲۰۸ 
مورخ 13۶۰/5/۸ صادره از اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد و پرداخت مبلغ چهار میلیون 
و پنجاه و پنج هزار ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ سه 
میلیون ششصد و هفتاد و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق 
محکوم له می باشد  پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ . د . م ماده ۹ قانون 
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
 مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد –عباس دولتشاهی .

آگهی مفقودی 
کارت دانشجویی  اینجانب بهروز بخشی با شماره ملی ۲۰5۰3۰۶۶۲۸ در مقطع کارشناسی 
ارشد در رشته مهندسی مکانیک با شماره دانشجویی ۹3۰37۰4 از واحد دانشگاه صنعتی 
شاهرود  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود مدرک را به دانشگاه 

 بابلصنعتی شاهرود  ارسال نمایید

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابررأی شماره13۹۶۶۰331۰1۰۰۰55۲۲هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز سلیمی امین فرزند علی اصغر 
به شماره شناسنامه ۸4 صادره از تهران  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175 
مترمربع پالک 1۲۲۶ فرعی از 1۶3 اصلی واقع در فردیس - کانال غربی - بعد از 1۶ متری 
امام - خیابان شیخ عطار- گلستان 1۰ - پالک ۲۹1۸ خریداری از مالک رسمی آقای اکبر 
خطیبی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۹۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹۶/۹/۲5 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/1۰/۹

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-    محمد سلیمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای کامبیز رحمن زاده  طبق وکالت نامه 1۰1۶۶مورخ ۹۶/۹/14دفتر 3۲۲ تنکابن از طرف 
مالک محمدتقی فرحی  نسبت به شش دانگ پالک 5۶ فرعی مفروض از 117 اصلی بخش 4 
و سند چاپی ۶۸۶۶۹۰الف / ۹5 و دفتر الکترونیکی13۹۶۲۰31۰۰۰۸۰۰۲۶45 که سابقه ثبت 
داشته به علت جابجایی مفقود گردیده در اجرای ماده 1۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت با سند معامله به اداره 
ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و در 
صورت اعتراض اصل سند مالک یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مال خواهد نمودم. الف ۹۶/۲۰۰/13۶
 الیاس صهبا معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی مفقودی 
 مفقودی المثنی سند کمپانی پی کی PKمدل ۸3 با شماره شهربانی ۸۸۶ی 4۲ایران 
ازدرجه  مفقودگردیده   13۹54۸۲5 موتور  شماره  3۰43۰11و  شاسی  شماره  77با 

 بابلاعتبارساقط می باشد

صدیقی: حلقه مستحکم نظامی و دفاعی در منطقه ایجاد شده است

کلید باز شدن مشکالت اقتصادی تقواست

ضمانت وام تعاونی های 
زنان تا سقف 300 میلیون 

مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش تعاون می گوید 
این صندوق طرح های تعاونی های زنان تا سقف 3۰۰ میلیون تومان 

را بدون دریافت وثیقه تضمین می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مهدی حســین نژاد اظهار کرد: 
بســتر زنان برای جهش در بخش تعاون آماده است ولی برای آنکه 

در نظام تامین مالی قرار بگیرند نیازمند توانمندسازی آنها هستیم.
وی ادامه داد: در تمام دنیا سیســتم بانک پذیری اجرا می شــود و 
بانکها مشــتریان خود را می پذیرند ولی در کشور ما به دلیل آنکه 
تعاونی هــا غالبا ضعیفند، باید آنقدر توانمند شــوند که بانکها آنها 
را تحویل بگیرند.مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون با 
اعــالم حمایت از تعاونی های زنان گفت: به منظور حمایت از زنان 
تعاونگــر و پروژه های تعاونی که توان تامیــن وثیقه بانکی ندارند، 
طرحی در دســتور کار داریم که بر اســاس آن ضمانت تسهیالت 
دریافتی تعاونی ها را برعهده می گیریم.وی افزود: بیشترین گروهی 
که در این زمینه مشــکل دارند، تعاونی های زنان هســتند که یا 
خودسرپرستند و اقتصاد خانواده را می گردانند یا توان مالی ندارند.

حسین نژاد با اشــاره به ضمانت طرح های تعاونی های زنان گفت: 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تسهیالت و طرح های 
تعاونی های زنان تا ســقف 3۰۰ میلیون تومان را که دارای توجیه 
اقتصادی باشــد بدون گرفتن وثیقه مورد ضمانــت قرار می دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در ادامه به 
ضمانت نامه های صادره از سوی این صندوق اشاره کرد و گفت: به 
طور کلی دو نوع ضمانت نامه مستقیم و غیر مستقیم برای تعاونی ها 
صادر می کنیم و با اکثر سیســتم های بانکی تفاهم نامه داریم ولی 
بیشترین پرتفوی ما بانک توسعه تعاون است.وی ادامه داد: دو نوع 
ضمانت نامه اعتباری و تامیــن مالی جمعی هم داریم که منحصر 

به فرد است. 
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احداث باغات 310 هکتاری از 
اراضی شیب دار دره شهر

 
ایسنا؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر 
اراضی  در  االحداث  جدید  باغات  احداث  از 
این  در  دارویی  گیاهان  کشت  و  شیب دار 
شهرستان خبر داد. مهندس »طیار فیلی« در 
گفتگو با ایسنا، منطقه ایالم، اظهار کرد: در سال 
زراعی و باغی جاری عملیات اجرایی، مکان یابی 
و احداث باغات جدید االحداث و کشت گیاهان 
منابع  اداره  مشارکت  و  همکاری  با  دارویی 
طبیعی و آبخیزداری در سطح 31۰ هکتار از 
اراضی شیب دار این شهرستان آغاز شده که برای 

توسعه آن نیاز به حمایت های دولت است. 
کشت  و  شده  غرس  نهال های  جمله  از  فیلی 
گل  پسته،  انگور،  لیمو،  را  دارویی  گیاھان 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  زعفران  و  محمدی 
راستای اجرای این طرح برای حدود 7۰۰ نفر 
اشتغال ایجاد شده و عمده مناطق اینگونه باغات 
بخش  حوزه  روستاهای  را  دارویی  گیاهان  و 
کل  چمران،  دشت  جمله  از  دره شهر  مرکزی 
سفید، چم ژاب، روستاهای چمکالن، فاضل آباد 

و عباس آباد نام برد .

خبر

آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان جویبار

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 13۹۰/۹/۲۰ موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی جویبار 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عمومی به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه جویبار 1۰ اصلی بخش 7

1-آقای محمد علی یعقوبی جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده به مساحت 1۶۹/15 مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از 
خانم کبری احمدی مالک رسمی طبق رای شماره 13۹5/11۶74 مورخه ۹5/11/13  

به کالسه پرونده شماره 13۹311441۰۰14۰۰۰4۲۹ 
۲- آقای رضا فرزانه  جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 45/1۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
جعفر شکری  طبق رای شماره ۹۶/53۰4 مورخه ۹۶/7/۲۶  به کالسه پرونده شماره 

 13۹۶11441۰۰14۰۰13۸
3- آقای یوسف مسلمی پطرودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت ۲15/۹۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
وحید اسدی استانی   طبق رای شماره ۹۶/51۹۶ مورخه ۹۶/7/۲4  به کالسه پرونده 

شماره 13۹۶11441۰۰14۰۰۲17 
آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  جویباری  رحیمی  رضا  آقای   -4
به صورت  در جویبار خریداری  واقع  مترمربع  به مساحت ۲1۸/۰۰  بنا شده  احداث 
پرونده شماره  به کالسه  ارثیه پدری طبق رای شماره ۹۶/5357 مورخه ۹۶/7/۲7  

 13۹۶11441۰۰14۰۰۲۸۲
5- آقای محمدعلی یعقوبی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده به مساحت 173/۰۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از خانم کبری 
احمدی  طبق رای شماره ۹۶/11۶7۰ مورخه ۹۶/11/13  به کالسه پرونده شماره 

 13۹311441۰۰14۰۰431
۶- آقای علی رضا یداللهی باغلوئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده به مساحت 3۸۸/۸۰ مترمربع واقع در جویبار به صورت ارثیه پدری طبق رای شماره 
۹5/11۶۸۲ مورخه ۹۶/11/13  به کالسه پرونده شماره 13۹511441۰۰14۰۰1۸۸ 

7- آقای مصطفی قادری جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 1۰۸4۲/۰۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
مصطفی قادری جویباری طبق رای شماره ۹5/54۲۹ مورخه ۹۶/7/3۰  به کالسه پرونده 

شماره 13۹411441۰۰14۰۰۲7۹ 
۸- آقای مصطفی قادری جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت ۹۰7/۰۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
پرونده شماره  به کالسه  رای شماره ۹5/54۲1 مورخه ۹۶/7/3۰   قادری طبق  نقی 

 13۹411441۰۰14۰۰۲77
۹- آقای سلمان قادری جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 3۹7/۰۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
مصطفی قادری جویباری طبق رای شماره ۹۶/57۲7 مورخه ۹۶/۸/۲۰  به کالسه 

پرونده شماره 13۹۶11441۰۰14۰۰۲5۹ 
1۰- آقای سلمان قادری جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 11۸51/۸۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
قدرت قادری جویباری طبق رای شماره ۹۶/43۶۹ مورخه ۹۶/۶/14  به کالسه پرونده 

شماره 13۹411441۰۰14۰۰1۹۹ 
11- آقای فتاح  فتحی انارمرزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت ۲۰۰/۰۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از خانم 
سمیه فتحی  طبق رای شماره ۹۶/5۹۲7 مورخه ۹۶/۸/۲4  به کالسه پرونده شماره 

 13۹411441۰۰14۰۰۰3۶۰
1۲- آقای حنیف سروی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
آقای  از  واسطه  بدون  در جویبار خریداری  واقع  مترمربع  مساحت 14۹/۲۶  به  شده 
همت مسلم نژاد طبق رای شماره ۹۶/51۸1 مورخه ۹۶/7/۲3  به کالسه پرونده شماره 

13۹۶11441۰۰14۰۰۰۲51
13- آقای حنان فتاحی جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 171/7۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
چنگیز مهدیان طبق رای شماره ۹۶/45۶1 مورخه ۹۶/۶/3۰  به کالسه پرونده شماره 

 13۹411441۰۰14۰۰۰543
 14- آقای حنان فتاحی جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 1۲۶/3۰ مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون واسطه از آقای 
داود جویباری طبق رای شماره ۹۶/5۰۰1 مورخه ۹۶/7/1۸  به کالسه پرونده شماره 

13۹411441۰۰14۰۰۰544
بنا  15- آقای حسن طالبی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
استشهادیه  بصورت  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   17۸/5۰ مساحت  به  شده 
شماره  پرونده  کالسه  به    ۹۶/7/1۹ مورخه   ۹۶/5۰34 شماره  رای  طبق  محلی 

 13۹311441۰۰14۰۰۰14۰
 امالک متقاضی واقع در قریه جویبار چپکرود روستای گلدشت 11 اصلی بخش 7

1۶- آقای اسداله حاجی تبار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲53۰/1۰ مترمربع نسبت به قسمتی از پالک 135 فرعی  واقع در جویبار  
روستای گلدشت خریداری بدون واسطه از آقایان و خانمها فکوری طبق رای شماره 

۹۶/۶314 مورخه ۹۶/5/۲۶  به کالسه پرونده شماره ۹5-۶41
17- آقای بهروز نیک نام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1۲7۰/۰۰ مترمربع نسبت به قسمتی از پالک 135 فرعی  واقع در 
جویبار  روستای گلدشت خریداری بدون واسطه از آقای همت قادری طبق رای شماره 

۹۶/۶3۲3 مورخه ۹۶/5/۲۶  به کالسه پرونده شماره 13۹511441۰۰14۰۰۰۶44
1۸- آقای علی فروتن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1۲7۰/۰۰ مترمربع نسبت به قسمتی از پالک 135 فرعی  واقع در 
جویبار  روستای گلدشت خریداری بدون واسطه از آقای همت قادری طبق رای شماره 

۹۶/۶3۲۸ مورخه ۹۶/5/۲۶  به کالسه پرونده شماره 13۹511441۰۰14۰۰۰۶4۲
امالک متقاضی واقع در قریه جویبار ، کوهی خیل ۲5 اصلی

1۹- خانم نوابه قاسمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۹۸/35 مترمربع  واقع در جویبار  روستای کوهی خیل  خریداری بدون واسطه از آقای 

حسن قاسمی و طاهره عادلیان طبق رای شماره ۹۶/437۸ مورخه ۹۶/۶/۹  به کالسه 
پرونده شماره 13۹511441۰۰14۰۰۰547

۲۰- نبی اله قلی پور زرین کالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲55/۲۰ مترمربع  واقع در جویبار  روستای کوهی خیل  خریداری بدون 
واسطه از آقای محمد اتقائی محلی طبق رای شماره ۹۶/3۶54 مورخه ۹۶/5/14  به 

کالسه پرونده شماره 13۹۶11441۰۰14۰۰۰1۹۲

۲1- خانم حکیمه قاسمی کوهی خیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۲3۰/3۰ مترمربع  واقع در جویبار  روستای کوهی خیل  خریداری 
بدون واسطه از صغری نبی زاده طبق رای شماره ۹۶/47۹5 مورخه ۹۶/7/13  به کالسه 

پرونده شماره 13۹۶11441۰۰14۰۰۰3۰۸
امالک واقع در قریه جویبار سراجکال ۸ اصلی

۲۲- آقای قربان مروری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲5۰/۰۰ مترمربع  واقع در جویبار  روستای سراجکال خریداری بدون واسطه از آقای 
سید عیسی ساداتی جویباری طبق رای شماره ۹۶/4۰5۲ مورخه ۹۶/5/۲۹  به کالسه 

پرونده شماره 13۹111441۰۰14۰۰۰1۲۸5
۲3- آقای رجب مقدم سراجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 3۰۰/۰۰ مترمربع  واقع در جویبار  روستای سراجکال خریداری بدون واسطه از 
آقای عباد رحمتی طبق رای شماره ۹۶/47۹۸ مورخه ۹۶/7/13  به کالسه پرونده شماره 

13۹۶11441۰۰14۰۰۰355
امالک واقع در قریه جویبار اسماعیل کالبزرگ

۲4- آقای جواد مهجور جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 4۹۹۸/75 مترمربع  واقع در جویبار ، اسماعیل کالبزرگ  خریداری بدون 
واسطه از آقای جابر مهجور طبق رای شماره ۹۶/5۶۹۶ مورخه ۹۶/۸/1۶  به کالسه 

پرونده شماره 13۹۲11441۰۰14۰۰۰۲۰5
امالک واقع در جویبار روستای کفشگرکال

۲5- آقای رحمان محمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 711۸/۰۰ مترمربع  واقع در جویبار  روستای کفشگرکال  خریداری  به صورت 
اصالحات اراضی طبق رای شماره ۹۶/4۰۰۲ مورخه ۹۶/5/۲۹  به کالسه پرونده شماره 

13۹۶11441۰۰14۰۰۰۲۹۶
نظر به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  معترض باید ظرف یک ماه از  تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم  دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صورت سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نیست.تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۹/11تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۹/۲5 

م.الف-۹۶/۶۰/۲44
حسین روحانی رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار

آگهی اخطار افراز

موضوع ماده 1۸ آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا 
آقای حمیدرضا فرمهینی فراهانی

نظر به اینکه آقای محمد لنجانی مالک مشاعی شما در پالک 1345 فرعی از 3۶۲ واقع 
در محمدشهر کرج جزء حوزه ثبتی ۲ کرج به موجب وارده شماره ۸/۸۹۶51 مورخ 
13۹۶/7/13 تقاضای افراز سهمی مشاعی خودشان را از این اداره نموده اند لذا پس 
از تنظیم اخطار افراز حسب گواهی مامور ابالغ شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک کرج 
به علت عدم حضور مالک مشاعی ابالغ آگهی اخطار افراز میسور نگردیده است لذا به 
موجب ماده 1۸ آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا به اطالع می رساند در  پنجشنبه 
ساعت 1۰ صبح مورخ ۹۶/1۰/۲۸ نسبت به بازدید از محل اقدام خواهد شد شایسته 
است در موعد مقرر و با در دست داشتن مدارک شناسایی و مالکیت در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانید بدیهی است در غیر این صورت این اداره نسبت به ادامه عملیات 
افراز وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود و این آگهی فقط یک بار منتشر می گردد.  

4۸1  م/ الف
ایرج فهیمی -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

ابالغ 

شهرزاد  وکالت  با  بازاری  مهدی  محمد  مدیریت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
علیرضا  فرو  مقداد ساالری  و  فرشید ساالریان  به طرفیت  دادخواستی  ساالریان 
مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  مسیب  فرزند  کیابانی  زاده  فالح  کاسگروسجاد 
وجه یک فقره چک برگشتی به شماره 4۹3۹1۹/47صادره از بانک ملت رویان  
آن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شهرستان  مازندران  استان  در  واقع  نور  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۶۰۹۹۸1۹۶4۲۰5۶5ثبت  کالس  به  و  ارجاع  نور 
آن ۹۶/1۰/3۰ساعت ۹:3۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده سجاد فالح زاده کیابانی و به درخواست وکیل خواهان  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی گاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواننده سجاد 
فالح زاده کیابانی 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 ۹۶/۶43
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له آقای مهرداد فرشیدی با وکالت یاسر رنجبر به نشانی نور خ امام 

برج نور طبقه ۶ 
مشخصات محکوم علیه سهیال حاتمی فرزند مجید مجهول المکان 

بموجب رای شماره 5۹/۹۶به تاریخ ۹۶/۲/3شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان 
نورو رای  شماره 5۶۸/۹4/و تاریخ ۹۶/7/5شعبه دوم قطعیت یافته است پرداخت مبلغ 
۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل  خواسته و مبلغ 1۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
۶ میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/11/۲۰لغایت  
وصول محکوم له نسبت به محکوم به که از زمان اجرای حکم محاسبه و از  محکوم علیه  
وصول و به محکوم له پرداخت می گردد و مبلغ 1۰ میلیون ریال به عنوان نیم عشر در 

حق دولت بپردازند 
به استناد ماده 1۹ آیین نامه اجرائی ماده 1۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدیعی 
در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا داگستری محل 

تحویل خواهد شدم. م . الف ۹۶/۶41
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/5۶۶/۹۶ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
امیر کریمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
صالح کریمی در تاریخ  13۹۶/۹/4 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

1.امیرکریمی  زایچه : 37- 1345    کد ملی  4۹5۹735317  
۲.محمدکریمی  زایچه: ۲74- 133۹   کد ملی  4۹5۹۸3۰5۶5 

3.صابرکریمی  زایچه: 3۸- 134۸  کد ملی 4۹5۹7353۲5
4.حبیب کریمی  زایچه: ۲75-1341   کد ملی 4۹5۹۸3۰5۸1

5.پیروز کریمی  زایچه: 3۹-134۹  کد ملی 4۹5۹735333  
۶.پیروزه کریمی  زایچه: 1۹1-13۲۶  کد ملی  4۹5۹۸۲۹7۲۹

7.شهناز کریمی  زایچه: 3۸5-1357  کد ملی  4۹5۹۸۲۶۶1
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

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

آقای اقبال رمضانی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1۰۹ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین اسداله 
بیگی که از آقای عبداله رمضانی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۶-5۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  شماره 13۹۶۶۰31۶۰۰7۰۰۰۸73  مورخ  ۲۹ / 7 / ۹۶ حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 73/75 متر مربع به نام آقای اقبال رمضانی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای حسین سارائی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای اقبال رمضانی صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول ۹ /  ۹ /  13۹۶  تاریخ انتشار دوم  ۲5 /  ۹ /  13۹۶ 

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 
برابر رای شماره 13۹۶۶۰31۰۰1۰۰۰۹۲۹5 مورخ  رسمی مصوب 13۹۰/۰۹/۲۰و 
13۹۶/۰۸/17 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عسکری اکبری گرایلی فرزند کریم 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 57/1۰مربع قسمتی 
از پالک 1۰۸اصلی فرعی از 31- اصلی  واقع در اراضی فراش محله بخش 17ثبت 
بهشهر  که که خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله ملکپور محرزگردیده است 
لذا بموجب ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات  الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
اعتراض مبادرت به تقدیم  تاریخ تسلیم دادخواست  از  باید ظرف یک ماه  معترض 
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. تاریخ 

انتشار نوبت اول : 13۹۶/۰۹/۰11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۶/۰۹/۲5   م الف :۹۶/۲۰/۶11۶     

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده:۹۶۰7۰7

 وقت رسیدگی:۹۶/1۲/13 ساعت ۹صبح
خواهان:مهدی مه آبادی فرزند محمد علی به نشانی ورامین خ مهدیه مهدیه 1۹ پ 74

خواندگان:1-حسن منتخبی فرزند علی۲-محمد ربیعی فرزند حسین 3- افسر قیصری 
فرزند حسن 4-حمید رضا گیالنی فرزند علی محمد 5-حسین سرداری فرزند عشقعلی 

نشانی همگی مجهواللمکان 
خواسته: صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی سر 

قفلی از پالک 1۰7/1۰5
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 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 73 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 .
1404خ م الف-نوری زاده-  مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری ورامین

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب میالد پذیرا فرزند محمود به شماره ملی ۲15۰355175 و 
شماره دانشجوئی ۹۲1۲3۰۹4 دانشجوی رشته برق الکترونیک از دانشگاه علم و فناوری 

مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز وکارت ماشین سواری سمند تیپ LX-EF7به رنگ سفید روغنی 
به شماره پالک 14-7۹3ج۹3، مدل 13۹۲به شماره موتور 147H۰۰5۹4۶۰وشماره 
شاسی NAACR1HS4DF5۶351۸نوع سوخت بنزینی به نام سعید خنجری به 
شماره ملی 1۸15۸۶۸53۸،نام پدرعزیز،متولد 135۰،بشناسنامه111۰صادره از آبادان 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان  

آگهی مفقودی
مدل   31774-5۸۸ پالک  شماره  به  موتور  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و  و   NCV143۸14 موتور۰14۹  شماره  مشکی  رنگ  به   13۹3

IRAEO۹313TV344۸۰5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج:

لزوم ایجاد کمربند سبز و توسعه فضای سبز در حاشیه شهر
رئیس کمیسیون محیط زیست، سالمت و 
ایمنی شورای اسالمی شهر کرج گفت: ایجاد 
کمربند سبز و توسعه فضای سبز در پیرامون 

و حاشیه شهر کرج الزامی است. 
از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  رسانی  اطالع  پایگاه 
کمیسیون  رئیس  محمدی  حسین  کرج، 
محیط  زیست شورای شهر کرج در سی امین 
شهر  حریم  گفت:برای  شهر  شورای  جلسه 
صورت  باره  این  در  الزم  مطالعات  کرج 
رویکرد  با  طرح  این  از  توان  می  نگرفته 
فضای  ایجاد  و  سبز  فضای  کمربند  توسعه 

گردشگری استفاده کرد.
کمبود  با  البرز  استان  اینکه  بیان  با  وي   
سامانه پایش گردوغبار مواجه است، افزود: 
ریزگرد  کانون  شناسایی  راستا  این  در 
هم  های  استان  و  البرز  استان  در  محالت 

جوار پیشنهاد مي شود.
 محمدي بیان کرد: درصدد هستیم پیرامون 
بررسی و رفع مشکالت این حوزه کارگروهی 

متشکل از مدیران استان های هم جوار نظیر 
تهران، قزوین، مرکزی و قم را تشکیل دهیم.

 وی با اشاره به اینکه متاسفانه پدیده گرد 
به  رو  استان  در  گرد  ریز  کانون  و  غبار  و 
گسترش است لذا توجه به این امر از اهمیت 
باالیی برخوردار است، افزود: بر اساس آیین 
نامه مقابله با پدیده ریزگرد اداره کل منابع 
طبیعی در این خصوص وظایفی را بر عهده 

دارد.
شورای  زیست  محیط  کمیسیون  رئیس   
شهر کرج خاطرنشان کرد: مقرر شده اداره 
کل منابع طبیعی در چارچوب مقررات طرح 
جامعی برای احیای کانون های ریزگرد تهیه 
همکاری  باید  شهرداری  لذا  کند  تدوین  و 
با منابع طبیعی استان در این باره  الزم را 

داشته باشد.
البرز را کمبود   محمدي یکی از مشکالت 
آگاهی  پیش  سامانه  و  سنجش  ایستگاه 
کرده  تکلیف  دولت  کرد:  اظهار  و  دانست 
اقدام  زیست  محیط  و  هواشناسی  سازمان 

به ایجاد و تکمیل سامانه سنجش کنند، به 
همین منظور امیدواریم این موضوع از طریق 
دستگاه های مسئول پیگیری و در صورت 
نیاز مساعدت های الزم به شهرداری اعالم 

و اخذ شود.
افزود:  کرج  شهر  اسالمي  شوراي  عضو   

در  باید  نهالستان  پنجم  برنامه  براساس 
سازمان  و  گیرد  قرار  شهرداری  اخیار 
ندارد،  مسئولیتی  هیچ  مراتع  و  ها  جنگل  
نهالستان های  به  مربوط  قانون  این  اما 
چنین کرج  نهالستان  شود  می   متروکه 

 وضعیتی ندارد.

فاضالب مشکل اصلی اهواز

 احیای 7 هزار هکتار زمین کشاورزی
وحیدی فر- اهواز: مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در جمع خبرنگاران 
اهواز  شرق  فاضالب  خانه  تصفیه  محل  در  سراسری  های  رسانه 
گفت: با افتتاح تصفیه خانه شرق اهواز می توان 7 هزار هکتار زمین 
کشاورزی را احیا کرد. فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز 
با اشاره به تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز گفت: این تصفیه خانه 
با ظرفیت 11۲ هزار متر مکعب در هر شبانه روز و برای جمعیت 

5۲۲ هزار نفر در شرق اهواز در نظر گرفته شده است.
و  میلیون  برای جمعیت یک  تصفیه خانه  این  اگرچه  افزود:  وی 
۲۰۰ هزار نفر قابل توسعه است.کریمی با بیان اینکه مشکل اساسی 
شهر اهواز در حال حاضر فاضالب است، افزود: ما یک تصفیه خانه 
قدیمی و فرسوده داریم که 3۰ هزار متر مکعب ظرفیت دارد و این 
اصال برای کالن شهر اهواز مناسب نیست.وی با بیان این موضوع 
که تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز اولین تصفیه خانه SBR ایران 
و سومین تصفیه خانه خاورمیانه است، گفت: با افتتاح این تصفیه 
خانه 11۲ هزار متر مکعب آب به حوزه کشاورزی وارد می شود 

که امکان احیای 7 هزار هکتار زمین کشاورزی را فراهم می کند.
وی گفت: قرارداد ساخت این تصفیه خانه اردیبهشت ۸۸ امضا شد 
و قرار بود 3۰ ماهه به بهره برداری برسد اما پروسه بهره برداری 
آن به دلیل تحریم ها طوالنی شد و بانک جهانی به تعهداتش عمل 

نکرد به همین دلیل سال ها شاهد تعویق این پروژه بودیم.

خبر
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ساخت 3 بیمارستان در ایران با سرمایه گذاری 
کره جنوبی

وزیر بهداشت از سرمایه گذاری کره جنوبی در ایران در حوزه سالمت 
با  ایران  بیمارستان در  قرارداد ساخت سه  اعالم کرد که  خبر داد و 

سرمایه گذاری کره جنوبی منعقد شده است.
سید حسن هاشمی درباره هدف از سفر هیات ایرانی وزارت بهداشت 
به کره جنوبی توضیح داد و گفت: این سفر پاسخی به دعوت وزیر 
اعضای کمیسیون  از  تعدادی  با  بود که همراه  بهداشت کره جنوبی 
بهداشت و درمان مجلس انجام شد. زمینه های همکاری زیادی بین 
دو کشور وجود دارد. همچنین گفت وگوهای فراوانی بین کارشناسان 

انجام شده است.
وی ادامه داد: فرصت هایی زیادی در زمینه سرمایه گذاری مشترک 
در حوزه  ساخت بیمارستان، تجهیزات پزشکی، صنعت دارو و آموزش 
کره  دارد.  وجود  کشور  هردو  برای  مناسبی  فرصت های  پژوهش   و 
جنوبی در این بخش رشد خوبی داشته و به همکاری با ایران بسیار 
عالقمند است. برای ایران نیز فرصت خوبی است که از دانش و تجربه 
آنها استفاده کنیم. هاشمی همچنین اضافه کرد: بخش خصوصی دو 
کشور از فرصت سرمایه گذاری فراهم شده به ویژه توسط بانک های کره 
جنوبی حداکثر استفاده را خواهند برد. در حال حاضر قرارداد ساخت 
سه بیمارستان منعقد شده و فرصت مناسبی برای ایران است تا از آنچه 
کره سرمایه گذاری می کند، اشتغال ایجاد کند. امیدوارم در این سفر 
بتوانیم گام های بعدی را در قالب تفاهمنامه تعریف کنیم و در آینده 
نزدیک شاهد ارتقای روابط بین دو بخش سالمت ایران و کره جنوبی 
باشیم. وی بااشاره به عالقمندی کره جنوبی به سرمایه گذاری در ایران، 
بیان کرد: امیدوارم ایران بتواند از این فرصت نه تنها در ارتباط با کره 
جنوبی، بلکه با چین، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی حداکثر استفاده 
را ببرد. این حق مردم است که بتوانند از خدمات بهتر بهره  مند شوند. 
نیاز به رقابت وجود دارد و ما نیز به عنوان دولت باید فرصت شکل 
گیری این رقابت را فراهم کنیم؛ چون در این رقابت کیفیت خدمات 
محک می خورد و برای مردم انتخاب های متعددی ایجاد می شود. برای 
رفع کمبودها و ایجاد اشتغال و سرمایه های بیرونی حوزه سالمت هم 

این قابت ها باید فعال باشد.

تبعات آلودگي هوا بر روي سالمت جنین
نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، آلودگی هوا می تواند تبعات 
منفی برای سالمت جنین داشته باشد و موجب ایجاد نقایصی در تولد 
شود. به گفته پژوهشگران، زنانی که درست قبل یا بعد از بارداری در 
معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، با احتمال داشتن نوزادی با نقایص 

تولد روبرو هستند.
پزشکی  مرکز  از  تحقیق  تیم  سرپرست  فرانکو،  دی  امیلی  دکتر 
بیمارستان کودکان سینسیناتی اوهایو، در این باره می گوید: »به نظر 
می رسد بدترین زمان قرارگیری در معرض آلودگی هوا یک ماه قبل 

و بعد از بارداری است«.
وی در نشست خبری بیمارستان افزود: »تالش های بهداشت عمومی 
معرض  در  جمعیت  قرارگیری  کاهش  اهمیت  بر  همچنان  باید 

آالینده های مضر موجود در هوا باشد.«
نویسندگان این مقاله خاطرنشان کردند، نقایص مادرزادی هنگام تولد 
شامل نقایص در قلب و شکاف در لب یا کام دهان هستند که بر 3 

درصد کل تولدها در ایاالت متحده آمریکا تأثیر می گذارند.

خبر

تدوین طرح خوشرویی در سازمان 
تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
در  اجتماعی  تامین  بیمارستان  دومین  ساخت 
مرکز استان فارس به زودی آغاز می شود، از آغاز 
مطالعه برای احداث سومین بیمارستان در این 

استان خبر داد.
به گزارش پیام زمان از سازمان تامسن اجتماعی، 
سید تقی نوربخش  در مراسم افتتاح ساختمان 
پزشکی  شوراهای  و  کمیسیون ها  امور  اداره ی 
تامین اجتماعی فارس در شیراز، گفت: از سال 
54 تا ابتدای دولت یازدهم تامین اجتماعی در 
استان فارس ۹ مرکز احداث کرده بود حال آنکه 
راه اندازی  استان  این  در  مرکز  سال 11  طی 4 

شده است.
وی فارس را سومین استان به لحاظ تعداد بیمه 
بر ۲ میلیون و 1۰۰  بالغ  شده دانست و گفت: 
و  دارد  وجود  فارس  استان  در  شده  بیمه  هزار 
بلند  گام های  کوتاهی  مدت  در  کرده ایم  تالش 

برای تامین درمان آنان برداریم.
با  بیمارستانی  را  بهشتی  شهید  بیمارستان  وی 
قدمت زیاد برشمرد که فعالیت آن کفاف جمعیت 
گفت:  و  دهد  نمی  را  فارس  استان  شده  بیمه  
تامین  بیمارستان های  تعداد  آتی  برنامه های  در 
خواهد  افزایش  واحد   3 به  فارس  در  اجتماعی 

یافت.
طرح  عنوان  با  طرحی  تدوین  از  نوربخش 
خبر  اجتماعی  تامین  سازمان  در  خوشرویی 
بیمه  با  مواجهه  ارتقاء وضعیت  با هدف  که  داد 
شدگان مد نظر قرار گرفته است و گفت: خدمات 
تامین اجتماعی برای افراد مضطرب است لذا باید 
ضمن رعایت قانون، برخوردی مناسب و انسانی و 

اسالمی با مراجعان داشته باشیم.
تامین  سازمان  درآمدهای  که  تاکید  این  با  او 
تامین  سازمان  این  بیمه شدگان  را  اجتماعی 
می کنند، مواجهه مناسب با بیمه شدگان را یک 

وظیفه ی اداری، شرعی و قانونی دانست.
نوربخش شرایط کنونی تامین اجتماعی را دشوار 
کنونی  شرایط  علی رغم  کرد:  اضافه  و  توصیف 
دولت و کشور به لحاظ اقتصادی و وضعیت کسب 
و کار، چتر حمایتی وسیعی را برای مردم ایجاد 

کرده ایم.
هم  و  بودجه  لحاظ  به  هم  کشور  داد:  ادامه  او 
نقدینگی فضای کسب و کار با چالش های جدی 
مواجه است اما در همین شرایط هم ماهیانه ۶ 
ارائه  و  منابع  تجهیز  برای  تومان  میلیارد  هزار 

خدمات مناسب تامین و هزینه می کنیم.
نوربخش اعتقاد دارد که سازمان تامین اجتماعی 
مانند یک دژ قوی در مقابل هجمه های اقتصادی 
علیه کشور است و در خط مقدم جبهه مقابله با 

این هجمه ها قرار دارد.

خبر

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: » دانش آموزان 
به  دسترسی  عدم  علت  به  محروم  مناطق  در 

مدرسه از تحصیل باز می مانند.«
به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان، وزیر آموزش 
و پرورش در آیین افتتاح رسمی پنج پروژه بزرگ 
آموزشی به همت خیرین مدرسه ساز شهرستان 
دزفول تاکید کرد: »هر عاملی که مانع استقبال 
از خیرین مدرسه ساز است باید برطرف شود و 
وجود  نباید  مدرسه ساز  خیر  برای  مانعی  هیچ 

داشته باشد.«
با همان روش  بخواهیم  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته در آموزش و پرورش پیش برویم، قطعا 
موانع ما برطرف نخواهند شد، ادامه داد: »هنوز 
وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش به جای 
فکر کردن به موضوع کیفیت بخشی به برنامه های 
آموزشی و پژوهشی و چگونگی ایجاد تحمل و 

تاب آوری در دانش آموزان، باید فکر جزئی ترین 
مسائل مثل پول آب و برق و گاز و سقف مدارس 

و نبود فضای آموزشی باشند.«
در  ما  »دانش آموز  گفت:  حال  عین  در  وی 
روستاها یا مناطق محروم به علت عدم دسترسی 
به مدرسه یا هزینه زیاد دسترسی به مدرسه، از 

تحصیل باز می ماند که این غم بزرگی است.«
از  آینده و پس  بطحایی اعالم کرد: »از سال 
و  آموزش  در  ما  بودجه های  مجددا  سال   ۹
پرورش، استانی می شوند و در اختیار شورای 
برنامه ریزی استان ها با مسئولیت استاندار قرار 

می گیرند.«
»باید  گفت:  همچنین  پرورش  و  آموزش  وزیر 
زمینه را برای مشارکت یک میلیون و 7۰۰ هزار 
فرهنگی شاغل و بازنشسته در اداره آموزش و 

پرورش فراهم کنیم«

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

بازماندن دانش آموزان از تحصیل در مناطق محروم

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی و 
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: بیش از 
۹۸۰هزار نفر از دختران کشور در سن تجرد 

قطعی به سر می برند.
اعضای  دیدار  در  سلحشوری  پروانه 
فراکسیون زنان مجلس با آیت اهلل گرامی از 
اساتید حوزه علمیه قم اظهار کرد: میانگین 
سن ازدواج برای دختران بین ۲۲ تا ۲4 سال 
است، و اگر دختری که در سن 45 سالگی و 
یا بیشتر قرار داشته باشد، ولی هنوز ازدواج 
نکرده باشد، در ردیف زنانی که تا پایان عمر 
به صورت مجرد زندگی می کنند، محسوب 

می شود.
وی تاکید کرد: این گروه از زنان باید دارای 
باشند  شغل و همچنین مسکن و سرپناهی 
و مورد حمایت قرار بگیرند. عضو فراکسیون 
به  رو  روند  امید مجلس دهم در عین حال 
رشد ازدواج دختران در دوران کودکی را نیز 
مورد اشاره قرار داد و افزود: ازدواج زودهنگام 
دختران در سنین کودکی آسیب های زیادی 

را متوجه خود فرد و جامعه می کند.
برخی  در  متاسفانه  اینکه  به  اذعان  با  وی 
ازدواج  عنوان  به  دختران  کشور  مناطق 
فروخته شده و مورد معامله قرار می گیرند، 
افزود: 5۰ درصد ازدواج هایی که در سنین 
کودکی انجام می شود، مرگ زودهنگام مادر 
ابتالی  میزان  و  دارد  پی  در  را  فرزند  یا  و 

 7۰ تا  سرطان  بیماری  به  مادرانی  چنین 
درصد افزایش پیدا می کند.

کمیسیون  کرد:  نشان  خاطر  سلحشوری 
پیش  سال  یک  از  مجلس  زنان  فراکسیون 
با علما و مراجع موضوع  در دیدارهای خود 
این  در  آنها  از  و  مطرح  را  کودکان  ازدواج 

رابطه درخواست کمک کرد.
وی افزود: مجلس شورای اسالمی حتی اگر 
قانونی را علیه ازدواج کودکان تصویب کند، 
به علت مشروعیتی که این نوع ازدواج ها از 
برای  اقدامی  هیچ  دارد،  شرعی  احکام  نظر 

رفع معضل ناشی از آن امکانپذیر نیست.

سلحشوری با اشاره به وجود زنان زیادی که 
در دوره میانسالی به بیماری های گوناگون 
دچار هستند، علت این مساله را گسترش و 
نشینی  آپارتمان  فرهنگ  حد  از  بیش  رواج 
زیست  های  آلودگی  افزود:  و  کرد  توصیف 
و  کافی  نور  از  نبودن  برخوردار  و  محیطی 
نداشتن تحرک نیز در کنار معضل یاد شده 
عامل بروز بیماری های استخوانی و اسکلتی 
به  زنان میانسال  بین  و همچنین دیابت در 

شمار می رود.
از  یکی  را  ورزش  مجلس،  نماینده  این 
افزود:  و  کرد  عنوان  زنان  ضروری  نیازهای 

برغم رعایت مسائل مربوط به اختالط زنان 
به  ولی  ورزشی،  های  محیط  در  مردان  و 
خاطر سختگیری هایی که صورت می گیرد، 
رفته  سوال  زیر  زنان  کردن  ورزش  موضوع 
شورای  مجلس  طلب  اصالح  نماینده  است. 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اسالمی 
اسالمی  اهداف  پیشبرد  برای  اینکه  بیان  با 
افزود:  است،  بدیل  بی  و خانواده  زنان  نقش 
علما نیز در این خصوص نقش تاثیر گذاری 
تنها  گروه  این  تاریخ  طول  در  چون  دارند، 
جامعه  رهنمودهایشان  با  که  بودند  مرجعی 

را در مسیر درست قرار می دادند.
وی اضافه کرد: با توجه به تحوالتی که امروز 
در جامعه رخ می دهد این نیاز احساس می 
داشته  علما  با  نزدیکتری  ارتباط  که  شود 

باشیم و ما را راهنمایی کنند.
ارزش  از  جوانان  دوری  به  اذعان  با  وی 
در  اعتمادی  بی  نوعی  ایجاد  و  دینی  های 
افزود: نسل جوان یک سری  این قشر،  بین 
سوال هایی دارند، که ما نمایندگان مجلس 
می خواهیم نقش واسط را بین آنها و علما 
برای پاسخگویی به این شبهه ها ایفا کنیم. 
مقام  و  کرامت  به  اشاره  با  تهران  نماینده 
واالی زن در اسالم، افزود: هیچ یک از ادیان 
جایگاهی که اسالم برای زن در نظر گرفته 
است، را قائل نیستند، ولی تبلیغات سوء مانع 

رساندن پیام این دین الهی شده است.

یك میلیون نفر از دختران در تجرد  قطعی به سر می برند
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ارائه مطالعه فنی توسط ۴ شرکت خارجی برای 
مناقصه آزادگان

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ارائه مطالعه فنی از سوی چهار 
شرکت خارجی برای مناقصه میدان نفتی آزادگان خبر داد.

آزادگان  نفتی  میدان  مناقصه  برگزاری  فرآیند  مورد  در  کاردر  علی 
گفت: برگزاری مناقصه در جریان است و برخی شرکت ها مطالعات 
فنی خود را فرستاده اند. شرکت ملی نفت نیز در حال بررسی این 
مطالعات است. وی با بیان اینکه برخی شرکت های دیگر برای ارائه 
مطالعه فنی خود مهلت بیشتری خواسته است، گفت: تاکنون چهار 
ارائه  CNPC، شل و توتال مطالعه فنی خود را  اینپکس،  شرکت 
مورد  در  اظهارنظر خود  آخرین  در  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  کرده اند. 
فرآیند  اگر  که  کرده  اظهار  آزادگان  نفتی  میدان  مناقصه  برگزاری 
تابستان  در  آن  نتیجه  برگزار شود،  عادی خود  روال  مناقصه طبق 

13۹7 ارائه خواهد شد.

مشارکت گازپروم در طرح گاز مایع در ایران
ایران مشارکت کند.  تا در طرح گاز مایع در  گازپروم در نظر دارد 
پایان  از  پس  گازپروم  مطبوعاتی  سرویس  گزارش،  این  اساس  بر 
به  این کمپانی  رئیس  میلر  آلکسی  به سرپرستی  هیاتی  اخیر  سفر 
ایران  در خاک  ها  تحقق طرح  راه  نقشه  گازپروم  کرد:  اعالم  ایران 
و یادداشت تفاهم در زمینه همکاری متقابل در خصوص طرح گاز 
مایع در ایران را امضا کرد. براین اساس در چارچوب این سفر  دیدار 
کاری نیز با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران انجام گرفت. همچنین نقشه 
راهی شامل آماده سازی روند تحقیقات مفهومی در راستای تحقق 
طرحهای  استخراجی، حمل و نقل و پاالیش میان دو کشور در نظر 

گرفته شده است.

خرید نفت اسار اویل هند از ایران نصف شد 
آمارهای به دست آمده از رفت و آمد تانکرها نشان می دهد میزان 
به مدت  نسبت  نوامبر  ماه  در  ایران  از  اویل هند  اسار  نفت  واردات 
مشابه سال گذشته بیش از نصف کاهش داشته و به حدود 7۰ هزار 
بشکه در روز رسیده است. دلیل این کاهش تالش شرکت اسار برای 
تنوع بخشی به منابع تامین نفت خود اعالم شده است. شرکت رزنفت 
روسیه و شرکایش از جمله شرکت بازرگانی ترافیگورا و صندوق یو 
سی پی روسیه در ماه اوت در قراردادی به ارزش 1۲.۹ میلیارد دالر 
۹۸.3 درصد از سهام اسار اویل را خریداری کردند. این خرید جای 
پایی برای این کنسرسیوم نفتی در بازار نفت آسیا ایجاد می کند. 
واردات نفت اسار اویل از ایران در ماه نوامبر حدود ۶۲ درصد نسبت 
به ماه قبل از آن کاهش داشته است. در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر، 
یعنی حدود 134  پاالیشگاهی حدود ۲3 درصد کمتر  این شرکت 

هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری کرده است.

کوتاه از انرژی

مدیر بخش خشکی طرح توسعه فاز 13 پارس 
فشار  مشعل  پایلوت  شدِن  روشن  از  جنوبی 
پایین پاالیشگاه فاز 13 پارس جنوبی خبر دادو 
با اذعان بر این مطلب که با همت و تالش شبانه  
 )LP روزی، پایلوت مشعل فشار پایین )ال پی
پاالیشگاه روشن شد، بیان کرد: این فاز در هفته 

گذشته در سرویس قرار گرفت.
حبیب  آمرکاشی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
این  راه اندازی  با  که  نکته  این  بیان  با  قادری 
بخش از سیستم مشعل، هم اکنون مشعل های 
فشار باال، میانی و پایین فاز نخست پاالیشگاه 
طرح توسعه فاز 13 در سرویس قرار داده شده 
است، خاطرنشان کرد: ادامه عملیات راه اندازی 
از لحاظ فرآیندی در شرایط کامل ایمنی قرار 
 )1۲۸( آشامیدنی  آب  واحد  همچنین  و  دارد 
این پاالیشگاه ظرف چند روز آینده وارد مدار 

عملیاتی می شود.
مدیر بخش خشکی طرح توسعه فاز 13 پارس 
جنوبی اضافه کرد: با توجه به حضور بیش از 
در  ماهر  کاری  نیروی  نفر  و 5۰۰  هزار  شش 
سیستم  باقیمانده  ورود  و  پاالیشگاه  سایت 
کنترل، برنامه ریزی شده پیش از پایان زمستان 
شیرین سازی  ردیف  نخستین  جاری،  سال 
پاالیشگاه فاز 13 با گاز ترش فازهای ۶-7-۸ 

به تولید برسد. قابل ذکر است: پیش از این نیز 
واحدهای تولید آب )DM 1۲7(، ازت )1۲4(، 
هوای واحد و ابزاردقیق )1۲3(، آب آتش نشانی 
 ،)1۲۶( آب خام  توزیع   ،)131( بخار   ،)13۰(
فشار  فلرهای  و   )1۲۲( سوخت  گاز  توزیع 
راه اندازی  فاز  این   )14۰( پایین  و  میانی  باال، 
شده است. بر اساس این گزارش، طرح توسعه 
در چهار بخش ساخت  پارس جنوبی  فاز 13 
و  حفاری  دریا،  لوله  خط  دریایی،  سکوهای 
پاالیشگاه خشکی توسط کنسرسیومی متشکل 
از شرکت های پترو پایدارایرانیان، مپنا و شرکت 

استخراج  برای  )صدرا(  ایران  دریایی  صنعتی 
از  ترش  گاز  مترمکعب  میلیون   5۶ روزانه 
روزانه  تولید  و  جنوبی  پارس  مشترک  میدان 
5۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، دو هزار و 
۹۰۰ تن گاز مایع، دو هزار و 75۰ تن اتان، 75 
هزار بشکه میعانات گازی و 4۰۰ تن گوگرد در 

استان بوشهر در دست اجرا است. 
طرح توسعه میدان عظیم پارس جنوبی شامل 
13 پاالیشگاه بزرگ گازی و 4۰ سکوی تولیدی 
است که از این شمار تاکنون 1۰ پاالیشگاه در 
بخش خشکی و ۲5 سکو در دریا تکمیل و به 

بهره برداری رسیده است. 
در مجموع، کار ساخت سه پاالیشگاه دیگر در 
دست اجراست و از 15 سکوی فازهایی که باید 
تکمیل و آماده راه اندازی شوند، هم اکنون 1۲ 
سکو در کارخانه شرکت های سازنده در دست 
ساخت است و ۲ سکو نیز از طرح توسعه فاز 
11 در مدت ۲ سال آینده و پس از نهایی شدن 

قرار داد توسعه این طرح ساخته خواهد شد.
توسعه  طرح  اجرایی  عملیات   1374 سال  از 
میدان گازی پارس جنوبی در شهرستان های 
و  شده  آغاز  بوشهر  استان  کنگان  و  عسلویه 
میدان  ای  توسعه  فاز   ۲4 مجموع  از  تاکنون 
برداری  بهره  به  فاز   1۸ جنوبی  پارس  گازی 
رسیده و ۶ فاز دیگر در دست اجراست که تا 
پایان سال 13۹7 باید همه این طرح ها به بهره 
برداری برسد. اکنون از 1۸ فاز در بهره برداری 
میدان گازی پارس جنوبی روزانه 54۰ میلیون 

مترمکعب گاز تولید می شود. 
و  اجرا  مسئولیت  پارس  گاز  و  نفت  شرکت 
گازی  میدان  توسعه  طرح  فازهای  تکمیل 
پارس جنوبی )احداث پاالیشگاه ها، سکوهای 
دریایی، حفرچاه ها، احداث خطوط لوله و دیگر 
تاسیسات جانبی ( در دریا و خشکی را برعهده 

دارد.

مدیر بخش خشکی طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی خبرداد:

مشعل فشار پایین پاالیشگاه فاز 13 روشن شد کاهش ۲5 درصدی صادرات نفت 
ایران به کره جنوبی 

واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه نوامبر به 
31۶ هزار و 575 بشکه در روز رسیده که این 
در  وارد شده  نفت  از  کمتر  درصد  میزان ۲5.۲ 

مدت مشابه سال قبل است.
واردات نفت کره جنوبی  این گزارش،  بر اساس 
از ایران در ماه نوامبر به دلیل مشکالت ایران در 
تاکنون  ژوئن  ماه  از  رقم  ترین  پایین  به  تولید، 
رسیده است. آمارهای گمرکی نشان داد، واردات 
نفت کره جنوبی از ایران در ماه نوامبر به حدود 
1.3 میلیون تن، معادل 31۶ هزار و 575 بشکه 
در روز رسیده است. این میزان ۲5.۲ درصد کمتر 
مشابه  مدت  در  وارد شده  تن  میلیون  از 1.73 
سال قبل، و ۲1.۶ درصد کمتر از ماه اکتبر است. 
کره جنوبی، یکی از مهمترین مشتریان آسیایی 
تهران  از  سبک  بسیار  نفت  عمدتا  ایران  نفت 
شده  منتشر  آمارهای  اما  کند،  می  خریداری 
معموال هم شامل میعانات و هم شامل نفت خام 
است و ارقام تفکیکی اعالم نمی شود. ایران برای 
بازپس گیری سهم از دست رفته خود از بازار نفت 
تولیدش را افزایش دهد، اما صادرات میعانات این 
کشور به دلیل بروز یک مشکل فنی در میدان 
پارس جنوبی که حل آن احتماال یک تا دو ماه 

زمان می برد، کاهش یافته است.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 
قیمت نفت برنت دیروز با 15 سنت، معادل ۰.۲ 

درصد افزایش به ۶3 دالر و 4۶ سنت رسید.
خط  تعطیلی  دنبال  به  گزارش،  این  اساس  بر 
لوله انتقال نفت فورتیز در دریای شمال و تداوم 
قیمت  متحدانش،  و  اوپک  های  تولید  کاهش 
نفت روز جمعه با افزایش همراه بود، اما افزایش 
تولید نفت آمریکا مانع از رشد قابل توجه قیمت 
ها شد. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه 
نفت خام آمریکا دیروز با 17 سنت، معادل ۰.3 
رسید.  ۲1 سنت  و  دالر   57 به  افزایش  درصد 
قیمت نفت برنت نیز دیروز با 15 سنت، معادل 
سنت   4۶ و  دالر   ۶3 به  افزایش  درصد   ۰.۲
لوله  خط  تعطیلی  ادامه  تجار،  گفته  به  رسید. 
را  شمال  دریای  نفت  که  فورتیز  نفت  انتقال 
رشد  اصلی  عامل  دهد  می  انتقال  انگلیس   به 

قیمت ها بوده است.

نفت در جهان

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

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 13۹۶۶۰331۰57۰۰34۹۶هیات  رای  برابر 
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 امیرعلی 
باب  میانه در ششدانگ یک  از  فرزند محمد بشماره شناسنامه 17۶ صادره  فرمانی 
در  واقع  اصلی  از 3۶۲  فرعی  پالک 11۲  مترمربع  مساحت 13۹/4۶  به  ساختمان 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای منصور عسگری محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  47۹ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 13۹۶۶۰331۰57۰۰351۹هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم شجاعی 
پشته فرزند پرویز بشماره شناسنامه 43۰3 صادره از بابل در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 434/3۰ مترمربع پالک 1۶57 فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای اصغر عموزاده پشتکوه محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  47۸ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول- نوبت اول
شهرداری اندیشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 5/1041/ص مورخ 96/8/27 موضوع بند 4 مصوبه شماره 13 مورخ 96/8/9 شورای اسالمی 
شهر اندیشه، عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و سایر عملیات مرتبط با خدمات شهری سطح شهر اندیشه را برای مدت 12 ماه با شرایط ذیل به 

شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید:
1-موضوع مناقصه: جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر سطح شهر و سایر عملیات مرتبط با خدمات شهری شهر اندیشه، فازهای 2، 3، 4 و 5

2-مدت انجام کار: 12 ماه                  3-برآورد اولیه: مبلغ 76/694/795/868 ریال
4-سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 3/834/739/793 ریال می باشد که باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل ارائه گردد.

الف- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب جاری سیبا به شماره 0106212988001 نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه
ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه                  ج- اسناد خزانه

5-مهلت و محل فروش اسناد مناقصه: مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 96/10/9 به نشانی: شهریار- شهر اندیشه، فاز 3 شهرداری 
اندیشه، واحد امور قراردادها می باشد.

6-مهلت و محل ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/10/10 دبیرخانه شهرداری اندیشه
7-زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله: روز دوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 14/30 سالن جلسات شهرداری اندیشه
8-مدارک الزم: رونوشت و اصل گواهی صالحیت از اداره کار دارای اعتبار و درخواست کتبی با مهر و امضا معتبر شرکت

9-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است
10-برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

11-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.
شهردار اندیشه- بهروز کاویانی

 نوبت اول

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

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 13۹۶۶۰331۰57۰۰311۶هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهیده 
فرشچیان ممتاز فرزند احمد بشماره شناسنامه 54۰ صادره از تبریز در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۸۰ مترمربع پالک 147۹ 
فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای ایمانعلی هاشم خانی 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  47۶ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 13۹4۶۰331۰57۰1۶۹1۶هیات  رای  برابر 
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 ولی اهلل 
جهانپور خطبه سرا فرزند مرحوم عباد بشماره شناسنامه 31۶۰ صادره از تالش در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۸3/۲۲ مترمربع پالک 1۸۹۸ 
فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خیابان امام رضا )ع( خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین باخرد محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  475 م/الف

ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت اصالحی
 آقای ابراهیم اسماعیل پور مطلق با ارائه دو برگ شهادت شهود در دفترخانه اسناد 
رسمی 1۸5 بابل تصدیق  امضا شده است اعالم نموده که سند مالکیت شش دانگ 
پالک ۲3۲۶/3۶1/54۲۰/۹517-اصلی واقع در بخش دو غرب بابل سند مالکیت آن 
ذیل  ثبت ۸37۹7صفحه 371 دفتر جلد 7۹۲ به نام آقای حسن نیکو سپس برابر 
سند قطعی شماره ۲۰53۹-۹5/4/۲۲دفترخانه 3۰۹ بابل با آقای ابراهیم اسماعیل پور 
منتقل گردید بر اثر جابجایی مفقود گردیده بدین سبب صدور المثنی سند مالکیت را 
از این اداره خواستار شده اند لذا در اجرای ماده 1۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت و 
تبصره های ذیل آن مراتب یک نوبت به تاریخ آگهی می شود و چنانچه هر شخصی اعم 
از حقیقی و حقوقی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود یا حقی نسبت 
به پالک مرقوم داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 1۰ روز اعتراض خود را به 
ثبت اسناد محل تسلیم و رسید دریافت نمایند پس از انقضای مدت مقرر و عدم اعتراض 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی مطابق مقررات اقدام خواهد شد و هم برابر سند 
رهنی شماره ۲۰ دفترخانه 3۰۹ بابل در رهن بانک مسکن شعبه توحید بابل قرار داردم. 

الف ۹۶/1۰۰/3۶۸             تاریخ انتشار۹۶/۹/۲5
خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی ابالغ احضاریه 
نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نمودن محل اقامت متهم ممکن نبوده و به طریق دیگری نمی توان احضاریه را به وی ابالغ نمود بدین وسیله به آقای مازیار غالمی به اتهام 
سرقت موضوع پرونده کالسه ۹۶۰75۲با اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری طرف طرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این دادسرا حاضر شوید و نتیجه عدم حضور 

منتهی به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد آگهی مزبور صرفا برای یک نوبت انتشار یافته و مجدد آن انتشار نخواهد شد 
مدیر دفتر شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محمودآباد

مفقودی
شماره  به  آقا  میرزا  فرزند  ابوالقاسمی  بخشی  جهان  اینجانب  هوشمند  کارت   
ملی  شماره  314۶۰۲7به  هوشمند  کارت  شماره  1347به  ۲3۸متولد  شناسنامه 

نوشهر ۲۲۰۰۲45۶۶1مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم پرستو ابراهیمی طبق وکالت نامه 1337۸مورخ ۹۶/۹/1۹دفتر 35۶ تنکابن از طرف 
مالک فاطمه لهراسبی نسبت به شش دانگ پالک 357 فرعی مفروز از ۲۰5 اصلی بخش 
3 به شماره ثبت 7۰۹۸3 دفتر 451 صفحه ۲۹5 و سند چاپی 35۸113 که سابقه ثبت  
داشته به علت جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 1۲۰ اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی  و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشند و به مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را همراه اصل سند مالکیت با سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکردند و یا  در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود م. الف ۹۶/۲۰۰/135
الیاس صهبا  معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن 

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

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 13۹۶۶۰331۰57۰۰35۰3هیات  رای  برابر 
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 مقصود 
سعادت فرزند حسن بشماره شناسنامه 5۶1۶ صادره از عجیب شیر در ششدانگ یک 
واقع در  اصلی  از 3۶۲  فرعی  مترمربع پالک ۲17  به مساحت ۲۲۰  باب ساختمان 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی بابائی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  477 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  که  درخواستی  شرح  به  حسن  فرزند  جویباری  ثانی  مسعودی  ملیحه  خانم 
شماره۶/417/۹۶ این شورا ثبت کردید درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشت که آقای حسین مهدیان فرزند نقی به شماره شناسنامه 4۸۸ صادره از 
جویبار در تاریخ ۹۶/۹/۲در اقامتگاه  دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت و عبارتند از 
1-ملیحه مسعودی ثانی جویباری فرزند حسن به شماره ملی 5۸۲۹۰۶۰13۲همسر 

متوفی
۲- مرضیه نیک رفتار جویباری فرزند مصطفی به شماره ملی 5۸۲۹7۲14۸1مادر متوفی 
3-هدیه مهدیان جویباری فرزند حسین به شماره ملی 5۸۲۰17۹۶۰۹فرزنداناث  متوفی

4- علی اصغر مهدیان جویباری فرزند حسین به شماره ملی 5۸۲۰۲۲۰۰4۸فرزند 
ذکور متوفی

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

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهي فقدان
خانم گل یمن خانمحمدی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 355/۶3 مترمربع به 
پالک 34۰7 فرعی از ۹ اصلی مفروز از 15۲5 فرعی واقع در اراضی ماهدشت جزء 
حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 14۲۲77 صفحه 4۲۰ دفتر جلد ۸۹5 
بنام گل یمن خانمحمدی ثبت و صادر گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی به ماده 1۲۰ آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 4۸۰ م/الف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمي

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سید حسن ساداتی و اسوکالئی  فرزند سید اکبر به شرح درخواستی که به شماره 
1/44۶/۹۶این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شریفه مربی جویباری فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 3۶4۲ صادره 
از جویبار در تاریخ۹۶/1/4 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت نموده و رثه  حین 

الفوت و عبارتند از
1-سیدحسن ساداتی واسوکالئی  فرزند سید اکبر به شماره شناسنامه ۶ همسر متوفی 

۲-سید ابوالفضل ساداتی واسوکالئی  فرزند سیدحسن شماره ملی ۲۰۸۰54۰۲۸۹فرزند 
ذکور متوفی 

3-سیده زهرا ساداتی واسوکالئی فرزند سید حسن به شماره ملی ۲۰۸۰7۲۰473فرزند 
اناث متوفی 

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

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

مفقودی
متالیک  ای  پرایدنقره  سواری  ماشین  بنچاق  وبرگه  سبزوسندکمپانی  برگه   
اهلل  روح  انتظامی۲1۹ی33ایران7۲بنام  موتور3147۶47وشماره  مدل13۸۸بشماره 

جویبارواسوجویباری مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز وانت زامیاد تیپ Z۲۸ND - ۲۸۰۰ cc   به رنگ آبی روغنی مدل 13۹۰ 
شاسی  شماره  موتور ۸۰۰۲7۲43و  شماره  با  شهربانی ۹۶3م71ایران 7۲  شماره  با 
NAZDL1۰4TKA۰373۶۹بنام علیرضا دلخواسته مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابل ساقط می باشد 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: ۹۶/ح4۰۹/1  وقت رسیدگی:۹۶/11/۰۲ ساعت 15

خواهان: زهرا زال و محسن زال     خوانده: جعفر مرادی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: پرداخت الباقی ثمن معامله مبلغ 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر در تادیه 

و هزینه دادرسی 
اختالف  حل  شوراهای  مجتمع  حقوقی   1 حوزه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
چهاردانگه نموده است که پس از ثبت وقت رسیدگی بنا به دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری 
اسالمی ایران و یا یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت باال جهت رسیدگی حضور بهم 
رساند، که در صورت حضور در مدت معین دادخواست فوق ابالغ شده محسوب 

خواهد شد. م/الف 1۶۹۶
خوارزمشاهی- رییس حوزه یکم حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه

مفقودی 
با شماره شهربانی ۸۸۶ی 4۲ایران  PKمدل ۸3  پی کی  کمپانی  المثنی سند 
77با شماره شاسی 3۰43۰11و شماره موتور 13۹54۸۲5 مفقودگردیده ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد
بابل

آمریکا از انتقال گاز ایران به پاکستان حمایت می کند عملکرد تولید 8 ماهه مجتمع های پتروشیمی اعالم شد 

مدیر هیئت آژانس آمریکایی توسعه بین المللی 
در پاکستان ادعا کرد آمریکا از پروژه خط لوله 
انتقال گاز ایران به پاکستان، که یک سرمایه 
پاکستان  اقتصاد  و  برای مردم  گذاری حیاتی 

است حمایت می کند.
به گزارش زمان به نقل ا زتسنیم، جری بیسون، 
مدیر هیئت آژانس آمریکایی توسعه بین المللی 
سرمایه  از  آمریکا  دولت  گفت،  پاکستان  در 
احداث  برای  روسیه  زیرساختی  های  گذاری 
یک خط لوله زیر دریایی انتقال گاز از ایران که 
موجب تقویت اقتصاد پاکستان و بهبود زندگی 

مردم این کشور خواهد شد حمایت می کند.
وی به خبرنگاران گفت: »می توانیم نگاهی به 
این پروژه )طرح روسیه برای ساخت خط لوله 

سرمایه  هرگونه  بیاندازیم.  ایران(  گاز  انتقال 
چین،  سوی  از  چه  ها  زیرساخت  در  گذاری 
روسیه، بانک جهانی یا بانک توسعه آسیایی و 
هر سرمایه گذاری ای که به سود مردم و اقتصاد 

پاکستان باشد ما از آن حمایت می کنیم.«
از  پول  اینکه  مورد  در  خاصی  نظر  هیچ  »ما 
کجا می آید نداریم. ما از تالش دولت پاکستان 
برای ارتقاء زندگی مردم این کشور حمایت می 

کنیم.«
دارای  پاکستان یک کشور  اینکه  بیان  با  وی 
حاکمیت است، تاکید کرد که آمریکا از پروژه 
خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، که یک 
اقتصاد  و  مردم  برای  حیاتی  گذاری  سرمایه 

پاکستان است حمایت می کند.

تولید مجتمع های پتروشیمی ایران از ابتدای سال 
تا پایان آبان ماه در مجموع به بیش از 35 میلیون 
و ۶17 هزار تن رسید.  به گزارش زمان به نقل 
از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
عملکرد تولید ۲1 مجتمع پتروشیمی مستقر در 
منطقه ماهشهر از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 
13 میلیون و 1۹5 هزار تن بوده است؛ تولید 
امسال مجتمع های پتروشیمی این منطقه ۲1 
میلیون تن برآورد شده است. براساس این گزارش، 
عملکرد تولید 1۶ مجتمع پتروشیمی منطقه 
واقعی مجتمع  تولید  نشان می دهد،  عسلویه 
های این منطقه از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 
در حدود 15 میلیون و یکصد هزار تن بوده است؛ 
تولید امسال مجتمع های پتروشیمی این منطقه 

برآورد شده است.  در حدود ۲۶.5 میلیون تن 
تولید واقعی ۲1 مجت مع پتروشیمی مستقر در 
دیگر مناطق داخلی کشور در مدت زمان یادشده 
در حدود 7 میلیون و 3۲۸ هزار تن بوده است؛ 
براساس برنامه، تولید امسال مجتمع های دیگر 
مناطق 11.4 میلیون تن برآورد شده است. مجموع 
کل تولید صنعت پتروشیمی کشور در آبان ماه 
امسال حدود 4.5۲ میلیون تن و عملکرد تولید 
از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود 35 میلیون 
و ۶17 هزار تن بوده است. میزان فروش داخلی 
محصوالت پتروشیمی کشور از ابتدای امسال تا 
پایان آبان ماه بالغ بر 11 میلیون تن به ارزش بیش 
از ۲34 هزار میلیارد ریال و حجم صادرات این 
محصوالت نیز بیش از 14  میلیون تن بوده است. 
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نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی انتقادکرد

سیگنال منفی برای خروج از رکود!
درپی افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به 44۰ هزار 
تومان در الیحه بودجه 13۹7، انتقاداتی از سوی مردم و فعاالن اقتصادی 
مطرح شد که نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این 
رابطه معتقد است افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور تبعات منفی 
در پی دارد و این تصمیم صرفا برای افزایش درآمدهای دولت گرفته شده 
است.حمیدرضا صالحی به ایسنا، اظهار کرد: افزایش سه برابری عوارض 
خروج از کشور که به تازگی از طرف دولت اعالم شده است، صراحتا برای 
افزایش درآمدهاست و از این طریق سعی شده که بخشی از درآمدهایش 
را پوشش دهد.وی افزود: پیش از این دولت پوشش درآمدهای خود را از 
طریق مالیات ها اجرایی کرد و حتی در زمان رکود هم مالیات ها را افزایش 
داد. به نظر می رسد افزایش عوارض خروج از کشور در این شرایط که با 
اقتصاد نحیف، خسته و غیر مولد روبرو هستیم تاثیرات منفی داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این تصمیم باعث 
کاهش مشارکت مردم در اقتصاد می شود، گفت: افزایش عوارض خروج از 
کشور تاثیرات بدی در سفرها خواهد گذاشت. دولت باید کاری کند سفرها 
به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین المللی می شود افزایش 
پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را 
تسهیل کند تا درآمدهای غیر نفتی در راستای اقتصاد مقاومتی باال برود.

صالحی ادامه داد: 44۰ هزار تومان برای عوارض خروج از کشور عدد باالیی 
است و آثار منفی دیگری هم بر اقتصاد خواهد داشت. یک خانواده چهار 
نفره اگر بخواهد سفر برود باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خروج از 
کشور هزینه کند. امروز کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که عوارض خروج 
بگیرد، چون کشورها به دنبال تسهیل در سفر هستند چون درآمدهای 
غیر مستقیم کسب می شود. اما با افزایش عوارض خروج از کشور به غیر از 
یک درآمد اندک برای دولت نمی توانیم درآمدهای دیگر ایجاد کنیم.نایب 
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت 
مبلغ 3۰۰ دالر ارز مبادالتی حذف کرده است موضوع افزایش عوارض 
خروج از کشور دیگر محلی از اعراب نداشت؛ لذا مطرح کردن این موضع 
و تصویب کردن این کار ضربه های بسیار بدی به اقتصاد و گردشگری 
خواهد زد. این اقدام صرفا برای این بوده که درآمدهای دولت افزایش پیدا 
کند. به نظر می رسد که در این مقطع باید تجدید نظری اساسی در این 

تصمیم صورت گیرد
 

مصوبه جدید برای فروش هواپیما به ایران
قانونگذاران آمریکا  الیحه ای را تصویب کردند که به موجب آن، هرگونه 
فروش هواپیما به ایران باید تحت نظارت دقیق کنگره ایاالت متحده آمریکا 
باشد.به گزارش مهر، بر اساس اعالم رسانه های خارجی، قانونگذاران ایاالت 
متحده ساعاتی پیش الیحه ای را تصویب کردند که فروش هواپیماهای 

آمریکایی به ایران را تحت نظارت دقیق کنگره قرار خواهد داد.
 آنگونه که سی ان بی سی اعالم کرده است: این الیحه با ۲5۲ رای مثبت 
در مقابل 1۶7 رای منفی به تصویب رسید و تمامی جمهوری خواهان به 
غیر از 4 نفر، به این الیحه رای دادند.به موجب این الیحه، وزارت خزانه 
داری باید در مورد خریداری هواپیماهای آمریکایی توسط ایران و نحوه 
تامین مالی فروش آنها، به کنگره گزارش دهد. شرکت کلیدی که هدف 
اصلی این الیحه خواهد بود، بوئینگ است.در ماه دسامبر ۲۰1۶، بوئینگ 
قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیما به ارزش 1۶.۶ میلیارد دالر با ایران ایر را به 
امضاء رسانده بود که شامل 5۰ هواپیمای جت مسافربری بوئینگ 737 و 
3۰ فروند هواپیمای 777 پهن پیکر هستند.رسانه های ایاالت متحده این 
سوال را مطرح کردند که آیا الیحه جدید کنگره مغایر با روح برجام است 
و تعهدات آمریکا به برجام را نقض می کند؛ در حالیکه جمهوری خواهان 
استدالل کردند که این قانون، فروش هر نوع هواپیمایی را به ایران ممنوع 

نخواهد کرد.

خبر

کاهش۲.۴ درصدی میل نقدینه 
خواهی در جامعه

میل  کاهش  از  مرکزی،  بانک  اقتصادی  معاون 
نقدینه خواهی به ۲.4 درصد با گسترش بانکداری 
پولی  پژوهشکده  گزارش  داد.به  خبر  الکترونیک 
بانکداری  اینکه،  بیان  با  قربانی  پیمان  بانکی،  و 
الکترونیک در کشور طی دهه گذشته و دهه حاضر، 
تحوالت شگرفی را پشت سر گذاشته و ایران در 
منطقه، در این شاخص جزء کشورهای پیشرو است، 
اظهار داشت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به 

اوایل دهه ۸۰ برمی گردد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال ۸3 حدود ۸ 
میلیون قطعه کارت بانکی، ۲ هزار و ۲۸۹ خودپرداز، 
1۸ هزار پایانه فروش و 7 هزار و 5۲۲ پایانه شعب 
وجود داشته است.معاون اقتصادی بانک مرکزی، با 
تاکید بر اینکه به طور عام هر تحولی در آغاز با رشد 
سریعتری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن 
فراهم می شود، تصریح کرد: با وجود این امر، باز 
هم طی سال های اخیر، رشد در بخش بانکداری 

الکترونیک به صورت مطلوبی ادامه یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در ابتدای سال ۹۲، ۲۲۶ 
میلیون کارت بانکی، 3۰ هزار و 173 خودپرداز، ۲ 
میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و 53 هزار و 117 
پایانه شعب در کشور فعال بوده است.عضو هیئت 
عامل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین در مهر 
ماه سال جاری 375 میلیون کارت بانکی، 51 هزار و 
۹۰3 خودپرداز، 5 میلیون و 5۶۲ پایانه فروش و 77 

هزار و 4۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
  

صادرات غیرنفتی از مرز ۲۸ میلیارد 
دالر گذشت

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آمار 
صادرات غیرنفتی هشت ماهه امسال، گفت: تاکنون 
صادرات غیرنفتی از مرز ۲۸ میلیارد دالر گذشته 

است.
به گزارش زمان به نقل از مهر محمدرضا مودودی در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه وقتی به صورت نقطه 
به نقطه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که از ابتدای 
امسال صادرات غیرنفتی 15 درصد منفی بوده است، 
را  این موضوع  آینده  ماه های  در  امیدواریم  افزود: 

جبران کنیم.
مودودی با بیان اینکه آبان جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل روند مطلوبی را داشته ایم، گفت: 
نسبت  اخیر  ماه  چهار  این  در  مجموع  طور  به 
به گذشته در صادرات غیرنفتی رشد داشته ایم.
سازمان  خدمات  و  کاال  صادرات  توسعه  معاون 
توسعه تجارت ایران، خاطرنشان کرد: علت افت 
اساس  بر  امسال  اول  چندماهه  در  ما  صادرات 
در  مثال  طور  به  داده ایم،  انجام  که  مطالعاتی 
مورد کاتد مس یا کنسانتره مس اساسا نداشتن 
تولید بوده و اگر سال گذشته صادرات بیشتری 
کاال طی سال های  بودن  انبار  از  ناشی  داشتیم، 
قبل از برجام بوده که بعد از آن، این فرصت ایجاد 

شد و ما صادر کردیم.

خبر

معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی با اشاره 
به شکل گیری ائتالف سرمایه و دانش میان ایران 
و چین، گفت: از ابتدای امسال ۸ میلیارد دالر 

سرمایه خارجی جذب شده است.
همایش  برگزاری  حاشیه  در  جمالی  احمد   
ماشین آالت و محصوالت خانگی چین در ایران 
که با محوریت پروژه احیای جاده ابریشم برگزار 
شده است، در جمع خبرنگاران گفت: سیاست 
اصلی جمهوری اسالمی ایران تبدیل تجارت به 
سرمایه گذاری است که بر این اساس، برگزاری 
نمایشگاههای تخصصی کشورها در ایران را با 
امر سرمایه گذاری در  به  این محور که منجر 
داخل کشور می شود، مورد استقبال قرار می 
دهیم؛ چراکه نمایشگاهها  می توانند ابزار مناسبی 
باشند. گذاری  سرمایه  هدف  به  رسیدن  برای 
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان 
اقتصادی  و  فنی  کمک های  و  گذاری  سرمایه 
ایران افزود: تبادالت تجاری ایران و چین طی 

سالهای گذشته به طور مرتب در حال افزایش 
بوده و در حوزه تجارت و سرمایه گذاری، این 
رشد حاکم شده است. البته زمینه هایی نیز در 
برای  ها  مشوق  و  مزایا  تسهیالت،  ارایه  حوزه 
ایران  دولت  سوی  از  خارجی  گذاران  سرمایه 
استقبال  کرد:  تصریح  است.وی  شده  فراهم 
مناسبی طی دو سال گذشته از سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران توسط کشورهای خارجی صورت 
گرفته است که در این میان، چین نیز سرمایه 
گذاری رو به رشدی را طی سالهای گذشته در 
اقتصاد ایران داشته است؛ به نحوی که به طور 
خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  میزان  کلی 
در سال جاری ۸ میلیارد بوده که از کشورهای 
هم  ها  چینی  اما  است؛  شده  جذب  مختلفی 
سهم مناسبی از این میزان سرمایه گذاری در 
ایران داشته اند.جمالی ادامه داد: در حوزه های 
مختلف اقتصادی کشور، سرمایه گذاران سرمایه 
گذاری کرده اند و چینی ها نیز تنوع مناسبی 

در سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی ایران 
داشته اند. به گزارش مهر، این مقام مسئول در 
و  فنی  های  کمک  و  گذاری  سرمایه  سازمان 
اقتصادی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به نوع 
سرمایه گذاری هایی که چین در ایران داشته 
است؛ تالش شده تا محصوالت تولیدی نیز از 
کیفیت و قیمت رقابتی برخوردار باشد تا بتوان 
از پتانسیل های صادراتی سایر کشورهای منطقه 
به ویژه کشورهای مستقر در جاده ابریشم هم 

استفاده کرد و کاالهای تولید مشترک را به آنجا 
و سایر کشورهای دنیا صادر کرد.

جمالی ادامه داد: ائتالف سرمایه و دانش که بین 
سرمایه گذاران چینی و ایرانی ایجاد شده است؛ 
کمک  تولیدی  محصوالت  کیفیت  ارتقای  به 
خواهد کرد؛ این در شرایطی است که یکی از 
وجوه سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی 
نیز  محصوالت  کیفیت  بر  تواند  می  که  است 

اثرگذار باشد.

معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی برای سال  96رااعالم کرد؛

جذب 8 میلیارد دالر سرمایه خارجی

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

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

سند رسمی
 برابر رای شماره 13۹۶۶۰31۶۰4۶۰۰۰۲45  مورخ 15 / 7 / ۹۶  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فهیمه مرادی به شماره 
شناسنامه ۲۸3۹ صادره از روانسر فرزند اسمعیل باکدملی 5۹۶۹4۹55۲۲  درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که پرونده 
نیز تحت کالسه ۰۸ / ۹۶ تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس 
از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای 
به صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مرغداری و زمین وصل به آن 
را به مساحت  -/ 7۰۰۰ مترمربع به نام خانم فهیمه مرادی از پالک ... فرعی از4۶ اصلی 
بدرآباد واقع در بخش 1۲ کرمانشاه واقع در روانسر روستای بدرآباد که خود به موجب 
سند قطعی شماره  541۶  مورخ 3۰ / 1 / ۹3 دفتر 137 روانسر دارای مالکیت مشاع 
می باشد درخواست مفروزه نمودن سند مشاع را نموده که رای به نفع وی صادر گردیده 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت  صدور 
سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  7  /  ۹  / 13۹۶   تاریخ انتشار دوم ۲5  /  ۹  /  13۹۶

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  برابررأی شماره13۹۶۶۰331۰1۰۰۰5۸۲۲ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله ملکیان فرزند بشیر 
به شماره شناسنامه 1۶4 صادره از خلخال در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
1۶۰ مترمربع مفروز از پالک 11۸۶ فرعی از  1۶3 اصلی واقع در کرج - فردیس - 1۶ 
متری امام خمینی - گلستان ۶ - پ 31 خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی فرمان 
امام )ره( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۸۸4

تاریخ انتشار نوبت اول:13۹۶/۹/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/1۰/۹
    کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان -فردیس-  محمد سلیمانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زینب طالقانی  فرزند احمد  به شماره شناسنامه ۹۶۰۸ به استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکوپی   شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 44۶/1/۹۶/ح تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اقای شیخ احمد طالقانی به شماره 
شناسنامه۲۲۹3درتاریخ  13۲3 در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان طالقان در گذشته 
و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:  1-اقای ابوالحسن طالقانی متولد 131۶ به شماره 

شناسنامه۹۶۰۹صادره از نجف نسبت پسر متوفی
۲- خانم زینب طالقانی متولد 1317 به شماره شناسنامه۹۶۰۸صادره از نجف نسبت 

دختر متوفی
3- خانم وجیه طالقانی متولد 13۰3 به شماره شناسنامه۲۲۹5صادره ازنجف نسبت 

دختر 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 3۶4 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   4436   تاریخ انتشار : 96/9/25

دبیرشورای حل اختالف شهرستان طالقان 

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

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

سند رسمی
موضوع  اول/دوم  13۹۶/۹/۹هیات  مورخ  شماره13۹۶۶۰331۰1۰۰۰54۹1  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمدرضا جعفری 
به شماره شناسنامه ۹۰۶۶ فرزند عزیزاله صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 3۲/۸۰ مترمربع پالک شماره 5337 فرعی از 1۶3 اصلی خریداری شده از 
ملکی مالک رسمی بانو محترم پازوکی و آقای محسن برادران مقیمی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند             
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۸۹7 
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹۶/۹/۲5 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/1۰/۹

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس- محمد سلیمانی

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۶۶۰31۶۰۰۹۰۰۰37۸مورخه 13۹۶/۰۶/3۰هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سنقرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین 
دهنوی فرزند محمد صفر بشماره شناسنامه ۹۸ صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین 
وبنای احداثی در آن به مساحت ۹۲/34متر مربع در قسمتی از پالک ۲۲۲1اصلی واقع 
در سنقر –شهرک شهداء –خیابان سهنله-کوچه شهید خسروی خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای اسداله قاضی زاده محرز گردیده است..لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۰۹/۲5 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/1۰/1۰
محمد ابراهیم بشیری رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر

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

خانم فاطمه بابایی فرزند صالح درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک   
114 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به امرود صفرعلی 
که از محمد و سعدیه بابایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۶ – 15 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره 13۹۶۶۰31۶۰۰7۰۰۰۸53  مورخ  ۲۰ /  7 / ۹۶  حکم 
بصدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 37  متر مربع به نام خانم فاطمه بابایی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای حسین وکیلی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز 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 ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فاطمه بابایی صادر 

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

تاریخ انتشار اول ۹  /  ۹ /   13۹۶ تاریخ انتشار دوم  ۲5 /  ۹ /  13۹۶

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

آقای حسین محمدی فرزند عبدالکریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک 1۶۰ و15۹ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
خوگالن که از آقای میراحمدفتاحی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹5-54 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رای شماره 13۹۶۶۰31۶۰۰7۰۰۰۸۶۰ مورخ ۹۶/7/۲5 حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۲۲۰/۹۰  متر مربع به نام آقای حسین محمدی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمود غفوری ، سعید امینی و 
غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین 
محمدی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی
تاریخ انتشار اول  ۹ /  ۹ /  13۹۶  تاریخ انتشار دوم ۲5 /  ۹ /  13۹۶ 

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

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

سند رسمی
مورخ   13۹۶۶۰31۰۰1۰۰۰7۰۹۰ شماره  رای  برابر  13۹۰/۰۹/۲۰و  مصوب   
13۹۶/۰۶/۲۲ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر سومندر فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به  مساحت 1331۸/5۰مربع قسمتی از پالک 
73-اصلی واقع در اراضی مزرعه نرگس کیاب بخش 1۸ثبت بهشهر  که که خریداری 
شده از مع الواسطه از صفر سومندرمحرزگردیده است لذا بموجب ماده 3 قانون مذکور و 
ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های 
محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق تا درصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م الف :۹۶/۲۰/۶11۲     
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۶/۰۹/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۶/۰۹/۲5

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شهر  به  مراد  فرزند  مبارکالئی   اشیری  معصومه  خانم 
1/45۲/۹۶ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
آمنه یزدانی تالشی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 4۶3 صادره از جویبار در تاریخ 
۹5/1۲/7در اقامت های دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه حین الفوت و 
عبارتند از1- کوثر اشیری مبارکالئی  فرزند مراد به شماره ملی ۲۰۸1۰۸4۸4۸فرزند 
متوفی  ۲-معصومه اشیری مبارکالئی  فرزند مراد و شماره ملی ۰۲۰5۰7۸4۲فرزند اناث 
متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شعبه قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره13۹۶۶۰331۰1۰۰۰4۶۰3 مورخ 13۹۶/۸/11هیات اول موضوع 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 ام لیال صفا فرزند ابوالقیس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۶۸/4۸ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از11۸1 فرعی از1۶3 اصلی واقع در سرحدآباد بعنوان 
مالک رسمی مشاعی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود 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 1۸7۹
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹۶/۹/۲5 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/1۰/۹

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس- محمد سلیمانی

متن آگهی
محکوم له :    محکوم علیه : 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خانم مهوش دریکوند که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ۹۶1۰4۲۶۶1۰۸۰۰344 از شعبه هشتم 
دادگاه حقوقی خرم آباد در پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶1۰۸۰۰75۲ به موجب دادنامه 
شماره ۹۶۰۹۹7۶۶1۰۸۰۰5۲1 مورخ ۹۶/۶/1۲ صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی 
خرم آباد محکوم علیه محکوم به تنظیم سند رسمی پالک 37۲ فرعی از 3۸ اصلی بخش 
۲ خرم آباد به حفظ کلیه حقوق رهنی اصل خواسته پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم 
له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجرای ماده 73 آ . د . م ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار 
درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه 

و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
 مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –
عباس دولتشاهی .

تحدیدحدود
چون از ششدانگ پالک یک اصلی بخش پنج کرمانشاه شهرستان داالهو تحدید حدود 
به عمل نیامده است، لذا نسبت به پالک ذیل طبق ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک 
در زمانهای ذکر شده تحدید حدود بعمل خواهد آمد.لذا بدینوسیله از کلیه مجاورین و 
کسانی که نسبت به تحدید حدود اعتراض دارند برابر ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد وامالک 
تا 3۰ روز اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در غیر این 

صورت حق آنها ساقط خواهد شد.
1-خانم پریسا سرخکی فرزند سلیمان به شماره ملی 4۹4۰1۸43۲3 ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور واقع در کرند غرب-شهرک سیصد دستگاه-کوچه دانش 4 بخش 
5 کرمانشاه بمساحت 1۶۸،۶3مترمربع تحت پالک ۶5۶۸ فرعی از یک اصلی خریداری 
از خانم توران جمشید بیگی فرزند اله مراد به شماره ملی4۹4۰14۹43۹ که در مورخه 

۹۶،1۰،1۸ تحدید حدود بعمل خواهد آمد.  تاریخ انتشار:۹۶،۹،۲5
خلیل بساطی ریس اداره ثبت اسناد وامالک داالهو

 بافت  فرسوده جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد گوشت خارجی کیلویی 15 هزار تومان

 واردات گوشت قرمز در هشت ماهه امسال به 
حدود ۹۰ هزار تن یعنی سقف نیاز کشور که 
از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
می شود، رسید. در حالی که همچنان مذاکرات 
برای اضافه تر شدن کشورهای صادرکننده و 
ادامه دارد.به  ایران  به  میزان صادرات گوشت 
منتشر  رسمی  آمار  اساس  بر  ایسنا،  گزارش 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  سوی  از  شده 
هشت ماهه نخست امسال بیش از ۸7 هزار 
و 7۸۰ تن گوشت قرمز به ارزشی بالغ بر 3۹۰ 
میلیون و 7۲۰ هزار دالر از کشورهای مختلف 
وارد شده است که از نظر وزنی 4۶.5۲ درصد 
و از نظر ارزشی 55.3۶ درصد رشد را نسبت 
نشان  گذشته  سال  در  زمانی  بازه  همین  به 
می دهد. بر اساس این آمار، هر کیلوگرم گوشت 
قرمز وارداتی به صورت میانگین 4.4 دالر به 
کشور وارد می شود که با در نظر گرفتن قیمت 
ارز  نرخ  برای  تومانی  حدود 35۰۰  میانگین 
می توان گفت که هر کیلوگرم گوشت وارداتی 
حدود 15 هزار تومان قیمت دارد.این میزان از 
واردات گوشت نشان می دهد که کسری نیاز 
کشور تامین شده است و دیگر نیازی به واردات 
آن نداریم چرا که حسن رکنی - معاون وزیر 
جهاد کشاورزی - در این باره به ایسنا گفت: 
برای تامین نیاز مردم به گوشت قرمز به عنوان 
یکی از محصوالت پروتئینی اساسی به حدود 
۹۰۰ هزار تن گوشت در سال نیازمندیم که 
۸۲۰ هزار تن آن معادل ۹۰ درصد نیاز بازار در 
کشور تولید می شود و مابقی نیاز 1۰ درصدی 

)حدود 1۰۰ هزار تن( را نیز می توانیم از دیگر 
کشورها تامین کنیم اما با توجه به اینکه ۹۰ 
درصد نیاز داخلی از محل تولید تامین می شود، 
از  حمایت   کشاورزی  جهاد  وزارت  نگاه  همه 
تولیدکننده و نهایتا مصرف کننده در درجه اول 
است.این در حالی است که نه تنها وزارت جهاد 
گوشت  واردات  برای  کفایت  اعالم  کشاورزی 
برای  جدید  توافقات  از  بلکه  نمی کند،  قرمز 
واردات از کشورهای تازه وارد به بازار گوشت 
ایران برای صادرات این محصول خبر می رسد 
به گونه ای که مدیرکل دفتر ساماندهی توسعه 
است  گفته  کشاورزی  جهاد  وزارت  تجارت 
سفر  پی  در  گرفته  صورت  توافقات  براساس 
وزیر جهاد کشاورزی به روسیه و آستاراخان 
دیگر  مانند  بتواند  مقابل  طرف  شد  مقرر 
کشورها محصوالت مختلفی مانند گوشت به 

ایران صادر کند.

اینکه  بر  تاکید  با  مسکن  کارشناس  یک 
برای سرمایه گذاران  بافت فرسوده جذابیتی 
بخش خصوصی مسکن ندارد، گفت: ترجیح 
مناطقی  در  که  است  این  سازندگان  اکثر 
کنند. ساز  و  ساخت  به  اقدام  دردسر  کم 
کامیار بیات ماکو در پاسخ به این سئوال که 
بافت  دلیل عدم موفقیت دولت در نوسازی 
مشخصه  ریزدانگی  ،گفت:  چیست  فرسوده 
مناطقی  و  شهرها  اغلب  در  فرسوده  بافت 
است که به آن بافت فرسوده اطالق می شود 
و در نتیجه اگر بخواهیم یک ساخت و ساز 
جدید در آنجا داشته باشیم، باید این قطعات 

را الصاق، الحاق و تجمیع کنیم.

سازندگان در دوران رکود سراغ دردسر 
تجمیع کردن قطعات نمی روند

به  توجه  با  تجمیع  امر  خود  افزود:  وی 
از ساکنان و رفت  دشواری های خرید ملک 
است،  مشکل  کار  یک  ثبت  اداره  به  آمد  و 
که  رکود  دوران  در  سازندگان  بنابراین 
همه چیز تبدیل به درد سر می شود، سراغ 
دردسر تجمیع کردن قطعات نمی روند.بیات 
ماکو ادامه داد: بافت های فرسوده در کشور 
زیرساخت  و  دسترسی  انواع  مشکل  عمدتاً 
نمی شود،  مواجه  هم  استقبال  با  و  دارند 
بنابراین ترجیح اکثر سازندگان این است که 
اقدام  دارد،  کمتری  دردسر  که  مناطقی  در 
به ورود و ساخت و ساز کنند.این کارشناس 
مسکن تاکید کرد: بر اساس برنامه و تعهدی 

از  درصد   1۰ ساالنه  باید  داده،  دولت  که 
بنابراین  شود،  بازسازی  فرسوده  بافت های 
مشکلی که دولت در نوسازی بافت فرسوده 
ساختمان  بخش  اصوالً  که  است  این  دارد، 
دولت  از  ما  اقتصاد  بخش  مستقل ترین  که 
و  می کنند  کار  خصوصی  سازندگان  است، 
سود  دنبال  به  سازندگان  که  است  منطقی 
بیشتر و دردسر کمتر بروند.بیات ماکو ادامه 
داد: پس بافت فرسوده جذابیت زیادی برای 
ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد و 
بخش خصوصی چندان عالقه ای به ورود به 
این بافت ها از خود نشان نمی دهد.وی افزود: 
اقتصاد  رونق  با  قطعاً  مسکن  رونق  دوره 
کالن حاصل خواهد شد. مطمئن باشید اگر 
بافت فرسوده آرام آرام توسط  رونقی باشد، 
بخش خصوصی مورد استقبال قرار می گیرد، 
فرسوده،  بافت های  این  بازسازی  با  که  چرا 
امکانات دسترسی و زیرساختی بهتری برای 

ساکنان فراهم خواهد شد.
به  مورد  در  مسکن  اقتصاد  کارشناس 
و  راه  وزیر  با  رئیس جمهور  نرسیدن  توافق 
آیا  اینکه  و  بر سر بخش مسکن  شهرسازی 
عدم  دلیل  به  جمهور  رییس  دارد،  احتمال 
موفقیت دولت در نوسازی بافت فرسوده، با 
آخوندی در بخش مسکن به توافق نرسیده 
باید  را  سؤال  این  حال  هر  به  گفت:  باشد، 
اگر  قطعا  اما  بپرسید،  رئیس جمهور  از خود 
چیست،  سر  بر  توافق  عدم  این  می دانستم 

حتما می گفتم. 
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دکتر علی شریعتی 

سخن حکیمانه

شد ز غمت خانه سودا دلم
                    در طلبت رفت به هر جا دلم

در طلب زهره رخ ماه رو
              می نگرد جانب باال دلم

 امروز  با موالنا

خبرخوش انتظامی برای مطبوعات 

مساعدت  با  گفت:  ارشاد  مطبوعاتی  معاون 
اختیار  در  مبادله ای  ارز  که  مرکزی  بانک 
واردکنندگان کاغذ قرار داد، یک محموله 1۰ 
هزار تنی کاغذ در حال ترخیص از گمرک 

است و هفته بعد به چاپخانه ها می رسد.
پایگاه  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
و  مطبوعاتی  امور  معاونت  اطالع رسانی 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

حسین انتظامی گفت: با مساعدت بانک مرکزی که ارز مبادله ای در اختیار 
وارد کنندگان کاغذ قرار داد یک محموله 1۰ هزار تنی کاغذ روزنامه و کاغذ 
تحریر در حال ترخیص از گمرک است و تا روز های آینده به انبارهای 
چاپخانه ها می رسد.معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کمک  که  است  مصرفی  مختلف  عرض های  شامل  محموله  این  افزود: 
می کند التهاب موجود بازار کاغذ مرتفع شود.انتظامی در عین حال تصریح 
کرد: الزم است از همکاری و مساعدت وزارت صنعت که تدابیر الزم را برای 

تثبیت بازار فراهم کردند، قدردانی شود.

قسمت دوم »عالیجناب« وارد شبکه نمایش خانگی شد

خانگی  نمایش  سریال  از  قسمت  دومین 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  »عالیجناب« 
مسعود  کنندگی  تهیه  و  قریبیان  سام 
موسسه  توسط  آذر ماه(   ۲۲( امروز  ردایی 
گزارش  شد.به  توزیع  پارسیان  هنرنمای 
رسیده، در خالصه داستان دومین قسمت 
پیروزی  با  آمده:  از مجموعه »عالیجناب« 
دکتر احمد ملک به عنوان رییس جمهور 

منتخب مردم، او می خواهد به وعده انتخاباتی خود که مهمترین آن امضای 
معاهده هشت )بین ایران و هفت کشور دیگر( عمل کند که با تهدید ژ.آن 
روبرو می شود. از طرفی تیم امنیتی ریاست جمهوری به دنبال پیدا کردن 
مخفیگاه ژ.آن هستند که… .اسامی بازیگران این سریال به ترتیب حروف 
الفبا عبارتند از: امیر آقایی، سعید آقاخانی، لیال اوتادی، پرویز پورحسینی، 
روحانی، حسین  امید  دولتشاهی،  بابک حمیدیان، سحر  پاکدل،  حسین 
کریمی،  نازنین  کرمی،  احسان  عرفانی،  آزاده صمدی، حسین  سلیمانی، 
حامد مدرس، صالح میرزاآقایی، پریوش نظریه، مهتاج نجومی و حسین 

یاری.قسمت اول این سریال 13 آذرماه توزیع  شد.

»معکوس« پوالد کیمیایی باالخره کلید خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی »معکوس« از روز دوشنبه آغاز شده است.فیلم 
سینمایی »معکوس« به کارگرد انی پوالد کیمیایی با انتخاب کامل عوامل 
و گروه بازیگران از روز دوشنبه در تهران مقابل دوربین رفته است.بابک 
حمیدیان و علیرضا کمالی دو بازیگر جدیدی هستند که در روزهای پایانی 
پیش تولید به این پروژه پیوسته اند. حمیدیان جایگزین امین حیایی شده 
که به دلیل شکستگی پا در نهایت از حضور در این فیلم انصراف داد.اکبر 
زنجان پور هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما دیگر بازیگر اصلی این 
فیلم است که هفته گذشته حضورش قطعی شد.تورج منصوری مدیریت 
فیلمبرداری اولین ساخته سینمایی پوالد کیمیایی را برعهده دارد. براساس 
برنامه ریزی های انجام گرفته، فیلمبرداری این فیلم تا اوایل بهمن ماه 
به طول می انجامد. با توجه به فرصت باقی مانده تا جشنواره فیلم فجر، 
اولین  این فستیوال آماده نخواهد شد.  برای حضور در  »معکوس« قطعاً 
تجربه کارگرد انی پوالد کیمیایی مضمونی اجتماعی د ارد. فیلمبرداری این 

فیلم نیز به طور کامل در تهران انجام می شود.

»نفس« ایران از اسکار جهانی باز ماند!

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست ۹ فیلم منتخب را برای 
رقابت در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار معرفی کرد.

به گزارش پیام زمان، از میان رکورد ۹۲ فیلمی که امسال برای حضور 
در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار به آکادمی معرفی 

شدند، ۹ فیلم توانستند به دور بعدی رای گیری راه یابند.
از  شیلی،»خالی  از  للیو  سباستین  ساخته  انگیز«  شگفت  زن  »یک 
»محوشدگی«  روسیه،  از  زویاگینتسف  اندری  کارگردانی  به  عشق« 
کارگردانی  به  روح«  و  »از جسم  آلمان،  از  آکین  فاتح  کارگردانی  به 
الن  از مجارستان، »خوشبختی« ساخته  نمایندگی  به  انیادی  ایلدیکو 
»توهین«  سوئد،  از  اوستلوند  روبن  »میدان«ساخته  سنگال،  از  گومه 
ساموئل  کارگردانی  به  ترات«  »فاکس  لبنان،  از  دوئیری  زیاد  ساخته 
مائوز از رژیم صهیونیستی و »زخم« ساخته جان ترنگوو به نمایندگی 
از آفریقای جنوبی ۹ فیلمی هستند که در رقابت شاخه بهترین فیلم 
فیلم  با  امسال  ایران  ماندند.سینمای  باقی   ۲۰1۸ اسکار  غیرانگلیسی 
حضور  سینمایی  رویداد  این  در  آبیار  نرگس  کارگردانی  به  »نفس« 
بازماند. این شاخه  از راهیابی به جمع ۹ فیلم مرحله دوم  داشت که 
نامزدهای نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز ۲3 ژاویه ۲۰1۸ )سوم 
بهمن( اعالم خواهند شد و مراسم اعطای جوایز این رویداد مهم سینمایی 

نیز روز چهارم مارس )13 اسفند( برگزار خواهد شد.

زمان اعالم سینماهای جشنواره فجر 3۶

سینماهای سی وششمین جشنواره فیلم فجر تا اوایل دی ماه معرفی 
امور  مدیر  فرجی،  محمدرضا  زمان؛  پیام  گزارش  شد.به  خواهند 
حال  در  کرد:  اعالم  فجر  فیلم  جشنواره  سی وششمین  سینماهای 
و موقعیت  فنی، محیطی  نظر شرایط  از  بررسی گزینه های موجود 
جغرافیایی هستیم و بعد از نهایی شدن، تا اوایل دی ماه سینماهای 
این دوره جشنواره را معرفی خواهیم کرد.وی ادامه داد: تالش می شود 
سینماهایی انتخاب شوند که بتوانند از نظر امکانات میزبان شایسته ای 
امکان  نیز  مردم  و  باشند  فجر  فیلم  آثار جشنواره  برای عالقمندان 
برابری برای استفاده از این رویداد ملی داشته باشند.سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر از 1۲ تا ۲۲ بهمن ۹۶ به دبیری ابراهیم داروغه زاده 

برگزار می شود.

رمان »استپ بی انتها« چاپ شد 

بی  »استپ  رمان 
استر  نوشته  انتها« 
ترجمه  با  هوتزیگ 
شهال طماسبی توسط 
آفرینگان  انتشارات 
بازار  راهی  و  منتشر 
گزارش  شد.به  نشر 
استر  نوشته  انتها«  بی  »استپ  رمان  مهر، 
طماسبی  شهال  ترجمه  با  تازگی  به  هوتزیگ 
توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار 
در  کتاب  این  اصلی  نسخه  است.  شده  نشر 
منتشر  پنگوئن  انتشارات  توسط   1۹۶۸ سال 
لهستانی  نویسنده  هوتزیگ  است.استر  شده 
در   1۹3۰ سال  در  که  است  آمریکایی  تبار 
شهر ویلنای لهستان متولد و در سال ۲۰۰۹ 
درگذشت. در سال 1۹3۹ که مصادف با آغاز 
جنگ جهانی دوم بود، بخش هایی از لهستان 
بین آلمان نازی و شوروی تقسیم شد. خانواده 
بودند،  و جواهرفروش  هوتزیگ که جواهرساز 
کاپیتالیست تشخیص داده شده و به سیبری 
در روسیه تبعید شدند. استر پس از پایان جنگ 
به لهستان بازگشت و در سال 1۹47 برای ادامه 
تحصیالت به آمریکا رفت. به این ترتیب از کالج 
هانتر نیویورک فارغ التحصیل شد.استر در سال 
بود،  پیانو  نوازنده  والتر هوتزیگ که  با   1۹5۰
ازدواج کرد و چندی پس از آن، به نوشتن کتاب 
برای نوجوانان پرداخت. »بیایید بدون پخت و پز 
آشپزی کنیم«، »زندگی با پدر و مادری که کار 
می کنند: توصیه هایی برای برخورد با شرایط 
روزمره«، »ثروتمندان«، »هدیه ای برای مامان« 
و »تصویری برای مادربزرگ« عناوین برخی از 
کتاب هایی هستند که این نویسنده به چاپ 
رساند.رمان »استپ بی انتها« که در ۲۲ فصل 
نوشته شده، مشهورترین کتاب استر هوتزیگ 
است که نامزد دریافت جایزه کتاب ملی برای 
ادبیات نوجوانان شد. این کتاب هم طراز با کتاب 
یادداشت های روزانه آن فرانک شناخته شد. 
این کتاب داستان واقعی 5 سال زندگی استر و 

خانواده اش در سیبری است. 

در دنیای کتاب

*رویا سلیمی/ نویسنده و منتقد سینما تئاتر

در  اثر   57 جشنواره،  از  روز  سومین  در 
بخشهای مختلف به نمایش درآمدند. آثاری 
با موضوعات و شیوه های روایت گوناگون که 
توجه مخاطب را از نگاه کارگردان به برخی 
موضوعات روزمره و البته مهم و تاریخی جلب 

می کنند.
سینما و زندگی خصوصی

در بخش پرتره دو فیلم به نامهای »کات« 
نمایش درآمد. هر دو  به  و »نقش اصلی« 
اثر ارتباط انسان با سینما و عالقه به آن را 
محوریت قرار داده است.»کات« به کارگردانی 
بنجامین دیزدارویچ، به زندگی پیرمردی می 
پردازد که عالقه شدیدی به فیلم و سینما 
دارد. یاسمین دودیک، از نوجوانی به سینما 
آغاز  را  فیلم  نمایش  و  شود  می  عالقمند 
می کند. وی در چند فیلم مانند نوجوانان 
سرسخت نیز نقش کوتاهی ایفا می کند. 
پس از جنگ بوسنی و نابه سامانی اوضاع 
آن کشور، سینماها تعطیل میشود و دودیک 
از آن پس فیلمها را بر دوش می گیرد و به 
طور سیار آنها را مکانهای مختلف به نمایش 
درمی آورد. »کات« مستندی است که بیشتر 
روایت را بر عهده شخص یاسمین دودیک 
و  دوستان  روایت  از  استفاده  و  گذارد  می 
نزدیکان او بخش بسیار کوچکی از فیلم را 
شامل می شود.»نقش اصلی« به کارگردانی 
زندگی  از  روایتی  بوکفسکی،  سرگیی 
بازیگری است که حاال پس از گذشت سالیان 
متمادی، نگاهی به تعاملش میان سینما و 
خانواده و نقش محوری سینما در زندگی اش 
می اندازد. کارگردان که پسر اوست، فضای 
فیلم را صمیمانه و بی پرده روایت می کند. 
گفتگویی میان مادر و پسر که از خالل آن 
تاثیر سوپراستار بودن مادر در تنهایی و گوشه 
گیری پسر را بررسی می کند و به نوعی او 
را متهم می داند. بگو مگوها و فضای عاطفی 
حاکم بر فیلم، بر واقعیت و بی واسطه بودن 

روایت افزوده است.
آیینی نمایشی

در بخش مسابقه ملی فیلم مستند »شبیه 
ناصر  کارگردانی علی محمد  به  مضحک« 

بافقی، نگاهی دارد به آیین شبیه مضحک 
در شهرستان میبد و تاریخچه این آیین از 
نگاه پژوهشگران حوزه تئاتر. شبیه مضحک 
تلفیقی از شادی و سوگ است. پیشینیان 
معتقد بودند همانقدر که گریه بر اولیا ثوابت 
نیز سفارش شده. در  اشقیا  بر  دارد خنده 
نمایش شبیه مضحک که در شهر  خالل 
میبد برگزار می شود، دکتر اردشیر صالح پور 
نیز به تاریخچه و جایگاه این آیین در تیاتر 
آیینی و سنتی می پردازد. او معتقد است 
تعزیه مضحک، به نوعی کمدی ایرانی است. 
شخصیت کمیک و منفور را سوار بر االغی 
می کنند و در شهر می گردانند. فضای این 
آیین غیررسمی و براساس شوخی و هزل 
است. مردم با او شوخی می کنند و حتی 
این  به وی می گویند.  نیز  کلمات رکیک 
شخص می تواند میر نوروزی باشد. میری که 
5 روز پایان سال را به جای پادشاه حکمرانی 
می کند و مردم در این 5 روز او را به جای 
پادشاه مورد تقبیح و توهین و تمسخر قرار 
می دهند. زمان حضور چنین نمایشهایی به 
دوره کریمخان زند بازمی گردد. هنگامیکه 
گروهی از فرنگ برگشته از تیاتر سخن می 
گویند و او نیز دستور می دهد نمایشهایی بر 
مبنای شاهنامه فردوسی  و هچنین زندگی 
اولیا و انبیٔا ساخته شود. در زمان قاجار این 
نمایش با تاسیس تکیه دولت بهانه ای برای 
البته  و  عزاداری  های  دسته  گیری  شکل 
با  نمایش  ادامه  شود.در  می  خوانی  تعزیه 
آقای مرتضی صفریان و جواد انصافی در مورد 

نمایشهای شبیه مضحک و اساسا نمایشهای 
آیینی و سنتی نیز گفتگویی کوتاه صورت 
می گیرد. شبیه مضحک دو گونه نمایشی 
شبیه مضحک و میرنوروزی را همزمان مورد 
بررسی قرار می دهد و نمی تواند در نهایت 
تفکیکی میان این دو قایل شده و مباحث با 

یکدیگر به نادرست ترکیب می شود.
تکنولوژی تاریخ نگاری

عباس  کارگردانی  به  ویشتاسب«  »پسر 
با  که  شناسی  باستان  نگاه  از  صاحب، 
دستاوردهای فناوری نوین، توانسته با اسکن 
نوری عبارات رسوب گرفته از کتیبه داریوش 
را مورد مطالعه قرار دهد میپردازد. در این 
کتیبه آمده: من داریوش، پادشاه بزرگ، شاه 
ملتها، پسر ویشتاسب، نوه آرشام هخامنشی 
اصیل  ما  چراکه  گوید  هخامنش  هستم. 
ابزارآالت  از  استفاده  اثر  این  و.... در  بودیم. 
پیشرفته در حوزه باستان شناسی مورد بحث 

قرار می گیرد.
قتل در پرده ای از ابهام

مستند »رزم آرا: یک دوسیه مسکوت« به 
کارگردانی احسان عمادی، دیگر اثر سومین 
روز از جشنواره سینما حقیقت است که در 
این  نمایش درآمد.  به  بخش مسابقه ملی 
فیلم در 77 دقیقه به طور کوتاه به کودکی، 
نوجوانی، جوانی و به طور مفصل به دورانی 
می  پهلوی  ارتش  کل  ریس  آرا  رزم  که 
شود تا زمان به قتل رسیدنش می پردازد. 
آرا: دوسیه مسکوت«  »رزم  مستند سازی 
اظهارات  گیرد:  می  صورت  شیوه  چند  با 

که  درباریان  و  کابینه  خانواده،  دوستان، 
شود.  می  شنیده  آنها  شده  ضبط  صدای 
صدای افرادی مانند مظفر بقایی، منچهر رزم 
آرا، مبصر )افسر تحت امر رزم آرا(، محمد 
ناصر قشقایی، محمد دفتری، عظما عدل 
پهلویَ(  اشرف  صمیمی  )دوست  نفیسی 
محمد پدرام، ناصر ذوالفقاری، جعفر شریف 
الدین  شمس  خازنی،  اهلل  نصرت  امامی، 
جزاریری، بنی صدر، و سمت و ارتباطشان 
در  که  گرافیکی  مونش  سپس  آرا،  رزم  با 
آن تنها به بازسازی صحنه بازجویی شهید 
نواب صفوی، آیت اهلل کاشانی، شهید خلیل 
طهماسبی، دکتر محمد مصدق، عبدالقدیر 
آزاد، سید حسین مکی، اسداهلل علم، حایری 
پردازد.  واحدی می  زاده، سیدعبدالحسین 
آرشیوی  هایی  مصاحبه  دیگر  بخش  در 
هستند،  معاصر  که  افرادی  از  تولیدی  و 
رزم  قتل  و  زندگی  روایت  از  دیگر  بخشی 
آرا را تشکیل می دهد. افرادی مانند: آقای 
علی  اسالم،  فداییان  اعضای  از  عبدخدایی 
طهماسبی )برادر خلیل طهماسبی(، جهانگیر 
هدایت، داوود امینی) نویسنده کتاب اعدام 
انقالبی رزم آرا نیز صورت می گیرد.  از دیگر 
اسناد استفاده شده در این مستند، استفاده 
از تصویر مجالت و روزنامه هایی است که در 
فضای پر تنش اعالم نخست وزیری رزم آرا 
میان مجلس و دولت برقرار بود. عکس ها و 
نریشن محمد بحرانی، از دیگر ویژگیهای این 
مستند محسوب می شد. مستندی که به 
زندگی سیاسی رزم آرا و نقش فداییان اسالم 
و دربار به طور مشترک در قتل او می پردازد. 
بحث بر سر نقاط تاریک این اتفاق است که 
در زمان بازجویی گفته های ضد و نقیضی 
آنرا پیچیده تر می کند و پس از مدتی نقش 
دربار و اسداهلل علم در این اتفاق پر رنگتر 
می شود. در نیمه پایانی فیلم صحبت بر سر 
جلسه خصوصی در منزل حاج محمود آقایی 
است که چند روز قبل از قتل رزم آرا تشکیل 
می شود. جلسه ای با حضور نواب صفوی، 
بقایی، حسین مکی، دکتر فاطمی،  مظفر 
خلیل طهماسبی و عده ای دیگر از اعضای 

جبهه ملی و فداییان اسالم است.

گزارش پیام زمان از جشنواره سینما حقیقت 

روایت مستند، از واقعیت تا حقیقت!

بخش  از  جایزه  دریافت  نامزدهای 
آوینی«  و »جایزه شهید  ملی«  »مسابقه 
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
اعالم  »سینماحقیقت«  ایران  مستند 

شدند.
داوران  هیات  زمان،  پیام  گزارش  به 
جشنواره متشکل از آقایان استاد منوچهر 
رامین  دکتر  فارسی،  محمدعلی  طیاب، 
زرین دست،  علیرضا  حیدری فاروقی، 
خانم  و  کریم الدینی  معین  تاجیک،  امیر 
بازبینی ۸۰ فیلم  از  مستانه مهاجر، پس 
ملی،  مسابقه  بخش  به  راه یافته  مستند 
نامزدهای دریافت جایزه در این بخش را 

اعالم کردند.
»در  فیلم های  گزارش،  این  برپایه 
جستجوی فریده« ساخته مشترک آزاده 
با  »زنانی  و  عطائی  کوروش  و  موسوی 
کارگردانی  به  باروتی«  گوشواره های 

رضا فرهمند با 7 عنوان نامزدی، پیشتاز 
مسابقه  بخش  از  جایزه  دریافت  لیست 
جشنواره  اختتامیه ی  آیین  در  ملی 

بین المللی سینماحقیقت هستند.
پس از این دو فیلم، مستند »بانو قدس 
ایران« ساخته مصطفی رزاق کریمی با 5 

نامزدی، در رتبه دوم جای گرفته است.
)سودابه  شاپور  انتیوک  وه  فیلم های 
مجاوری( و علی آقا )کامران حیدری( هم 
و  دریافت جایزه شده   نامزد  در 4 رشته 

روی پله ی سوم ایستاده اند.
)هادی  سربازخانه  مستندهای 
خالی  دست های  و  معصوم دوست( 
عنوان  سه  با  ترک(  بیات  )جمشید 
)عباس  ویشتاسب  پسر  نامزدی؛ 
صاحب(، بی گدار )علیرضا دهقان(، عشق 
زنبورک  و  محمدی(  )میالد  شمعدانی ها 
دو  با  هم  )مریم سپهری(  مینور  گام  در 

قرار  بعدی  رتبه های  در  نامزدی،  عنوان 
اختتامیه  مراسم  است:  گفتنی  گرفتند. 
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

از ساعت  ایران »سینماحقیقت«  مستند 
1۸ عصر یکشنبه ۲۶ آذرماه ۹۶ در تاالر 

اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد

نامزدهای دریافت جایزه از جشنواره »سینماحقیقت« اعالم شدند

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی انجام شد؛

تقدیر بانک پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری سال 1396 

بانک پاســارگاد برای دهمین ســال متوالی، از نفرات برتر 
آزمون سراســری سال 13۹۶ تقدیر به عمل آورد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد مراســم تقدیر از نفرات برتر 
کنکور سراسری سال 13۹۶، با حضور جمعی از مسئولین 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری و ســازمان ســنجش و 
آموزش کشور، تعدادی از اســتادان برجسته دانشگاه های 
کشــور، نفرات برتر کنکور سراســری و خانواده ایشــان و 
مدیران بانک پاســارگاد، در تاریخ ۲1 آذر 13۹۶ و در محل 
دانشــگاه خاتم برگزار شــد.در این مراسم به نفرات اول در 
هر پنج رشته ی تحصیلی ۲5 هزار سهم، به نفرات دوم 17 
هزار و 5۰۰ ســهم و به نفرات ســوم 1۲ هزار و 5۰۰ سهم 
بانک پاسارگاد اهدا شد. همچنین برگزیدگان تا هر مقطعی 
که در داخل کشــور ادامه ی تحصیل دهند بورسیه ی بانک 
خواهند بود و ماهانه مبلغ ۶۶۰ هزار تومان دریافت خواهند 

کرد.
لزوم حمایت از استعدادهای برتر در کشور

در این مراســم حضرت آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق 
داماد رئیس هیات امناء دانشگاه خاتم طی سخنانی، ضمن 
تفســیر آیات شــریفی از قرآن کریم گفت: کار بزرگ برای 
انسان خشــیت می آورد. هر چه علم بیشــتر باشد، انسان 
بیشــتر در برابر عظمت خدا ســر فرود مــی آورد. عالمان 
خشیت دارند، یعنی دلی نرم پیدا می کنند.وی در خصوص 
اهداف واالی دانشگاه خاتم ادامه داد: دانشگاه خاتم ایده ای 
در دل مدیریت محترم این مجموعه اســت و ان شاءاهلل به 
این امید می رســد که اســتنفوردی در داخل کشور ایجاد 

شــود. چراکه در تحقق این هدف از هیچ کوششی فروگذار 
نمی کننــد. وی تصریح کرد: نمونــه ای از این توجه، تقدیر 
و حمایت از برگزیدگان کنکور سراســری است. در کشور، 
متأســفانه از اســتعدادها و توانمندی ها قدردانی نمی شود 
و امیدواریم همه ی افرادی که در کشــور توانایی دارند، به 
دنبال اســتعدادهای برتر کشور باشند و در حد توان از این 

استعدادها حمایت کنند.
دانشگاه خاتم، استنفورد ایران خواهد شد

در ادامه مراســم، دکتر ســهراب پور قائم مقــام بنیاد ملی 
نخبگان، ضمن تقدیر از بانک پاسارگاد و دکتر مجید قاسمی 
مدیرعامل بانک به دلیل حمایت های بی دریغش از علم در 
کشور گفت: دکتر قاسمی در مسیر خوبی حرکت کرده اند 
کــه قدردانی و حمایت از برگزیدگان را در پی دارد. وی در 
خصوص دانشــگاه خاتم و هدف رییس این دانشگاه تأکید 
کرد: دکتر قاســمی رییس دانشگاه خاتم، این استنفورد را 
در ایران می سازد. ایشان توانمندی باالیی دارند و خوش فکر 
هستند.رییس کمیسیون فنی و مهندسی فرهنگستان علوم 
ادامه داد: بنده 13 سال رییس دانشگاه شریف بوده ام و پس 
از آن 7 سال در بنیاد ملی نخبگان مشغول بوده ام. حمایت 
ما در این بنیاد بیشــتر در حوزه ی دانشجویی بوده است و 
اکنون وظیفه ما کمک به اشــتغال این نخبگان است. تمام 
ارگان ها در حال تالش برای ایجاد شغل هستند. همچنین در 
مقاطع پایین تر هم، استعدادیابی آغاز شده است. خوشبختانه 
بسیاری از این نخبگان در حال حاضر در بخش های مختلف 

کشور مشغول خدمت هستند.

لزوم فراهم آوردن زیرساخت های مناسب، برای 
بازگشت نخبگان به کشور

دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاســارگاد نیز در این مراسم 
ضمن تبریک به برگزیدگان کنکور سراســری گفت: هدف 
ما در دانشــگاه خاتم، عبور از دانشــگاه استنفورد است و 
امیدواریــم پرچمی که ما به دســت گرفته ایم در دســت 
عزیزان هیأت علمــی ما ادامه پیدا کنــد.وی ادامه داد: در 
همین سال ها، نگاه بلند اعضای هیأت علمی در فعالیت های 
دانشگاه نمود پیدا کرده است. دانشگاهی که با تغییر و تحول 
در سال ۹۰، ظرف مدت 4 سال از یک مؤسسه آموزش عالی 
با تمام ســختگیری های وزارت علوم در ارتقای مؤسسات، 
به دانشگاه تبدیل شــد.دکتر قاسمی در خصوص تقدیر از 
نفرات برتر کنکور سراسری تصریح کرد: ما به ازای تشویق و 
تکریم، هیچ گونه تعهدی از این عزیزان نمی گیریم و ایشان 
آزاد هستند که هر جا مایل باشند به اشتغال بپردازند.رییس 
دانشــگاه خاتم با اشــاره به برخی از دوره های برگزار شده 
داخلی و بین المللی در دانشگاه خاتم افزود: در سال جاری 
ما با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه دوره ی بسیار تخصصی 
را برگزار کرده ایم که در این دوره ی فشرده ۶۰ واحد درسی 
در دانشگاه خاتم و ۶۰ واحد درسی در فرانسه ارایه می شود. 
همچنین رشــته ی اقتصاد نظری را با همکاری نخبگانمان 
که به کشور بازگشــته اند، آغاز کرده ایم.وی تأکید کرد: ما 
باید زیرســاخت های مناســبی را برای بازگشــت نخبگان 
به کشــور فراهم کنیم. می توانیم با مدیریــت بهتر منابع 
محدود، امکانات خوبی را در اختیار این عزیزان قرار دهیم. 

سرمایه های اصلی کشور، سرمایه های انسانی هستند. ما در 
بانک پاســارگاد نیز به این موضوع اعتقاد داریم. بنابراین از 
عزیزان نخبه با رتبه های باال حمایت می کنیم.دکتر قاسمی 
در پایان با اشــاره به گوشــه ای از موفقیت های بین المللی 
بانک پاسارگاد تصریح کرد: کســب عنوان بانک برتر ایران، 
برای ســومین ســال متوالی طبق ارزیابی مؤسسه معتبر 
یورومانی، بانک برتر ایران در سال ۲۰1۶ و همچنین بانک 
برتر اسالمی در ســال ۲۰17، طبق بررسی مؤسسه معتبر 
بنکر بخشی از موفقیت های بین المللی بانک پاسارگاد است. 
این توفیقات با تالش شبانه روزی همکاران مسئول و متعهد 
ما به دست آمده است. شما فرزندان عزیز نیز با تالش بسیار، 
باید پله های موفقیت را طی کنید.در ادامه ی مراسم، ساناز 
یوســفی رتبه دوم رشته علوم انسانی کنکور سال ۸7 گفت: 
در بانک پاســارگاد گوش های زیادی هست که دغدغه های 
مــا را بشــنوند. حمایت های معنوی بانک هر ســاله تداوم 
داشته اســت. این بانک به عنوان نهــادی که هیچ منفعت و 
چشم داشــتی ندارد، به طور مســتمر در تقدیر و حمایت از 
برگزیدگان کنکور سراسری گام برداشته است.وی ادامه داد: 
تأسیس دانشــگاه خاتم با چنین کیفیتی نشان از آن دارد 
که مدیران این مجموعه گام های بزرگی در جهت رشــد و 
توسعه ی پایدار کشــور برداشته اند. یوسفی تصریح کرد: ما 
قول می دهیم که هیچ گاه فارغ از تحصیل نمی  شــویم و تا 
جایی که توان داریم برای رشد کشور گام برمی داریم. ما یاد 
گرفته ایم که باید دغدغه ی مردم را داشته باشیم و توفیق این 

خدمت نصیب بندگان خاص خدا می شود.

دریچه


