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فلیک؛ نمایشی
 در سوگ سینمای 

کالسیک

اتمام حجت با 
واردکنندگان خودرو 

با ارز دولتی  

افزایش 
»طالق صوری« 

برای کسب در آمد 
875

سرپرست وزارت تعاون تاکید کرد:

توسعه اشتغال و رفاه اجتماعی 
در اولویت است

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

باتامین  مبارزه  قانون  اصالح  تاییدالیحه 
یســم ور تر مالی 

سرمقاله
13سالگی در ژسِت پُک!

 -13 سن:  نوجوان-  رده: 
جنسیت: دختر

اگر بخواهیم با این3 کلمه، 
جمله بسازیم؛ گزاره های 
موزونی در پی هم، چیده 
خطرناک  اما  شد  خواهد 
زباِن  از  که  عبارتی  ترین 
دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات شنیده 
شد، این است: »سن مصرف قلیان درکشور به 13 
سال رسیده که در میان دختران به شدت افزایش 
یافته است«. محمدرضا مسجدی- دبیر کل اتحادیه 
جهانی مبارزه با دخانیات با بیان این مهم که سن 
مصرف قلیان در کشور به 13 سال رسیده و در میان 
دختران به شدت افزایش یافته، افزود: این مسئله بحران 
مهمی است و منجر به آسیب های بسیاری در آینده 
می شود.این موضوع که دخانیات چه آسیبی بر بدنه 
فردی و اجتماعی می گذارد و چه پیامدهایی در پی 
دارد، یک طرف قضیه است که بارها از زبان کارشناسان 
و مسئولین این امر بیان شده است اما این نکته که 
سن استفاده از دخانیات رو به کاهش است، موضوع 
مهم تری است که باید به واکاوی و فرمول ریزی برای 
یک اقدام اصولی منتهی شود.سال گذشته خبری با 
عنواِن »کف سن اعتیاد به 15 سالگی کاهش یافت«، 
هشدار جدی برای جامعه محسوب شد که با هجمه 
های گسترده ای روبرو شد و متأسفانه گویا هیچگونه 
راهبردی از سال گذشته تا به امروز صورت نگرفته که 
امسال با دو سال کاهش، 13سالگی در جدول آمار 

برای استفاده از دخانیات ذکر شده است.   
ادامه در صفحه 2

2 الهام آمرکاشي

2

3

ارزهای دیجیتال ، ابزاری 

برای مقابله با تحریم بانکی

شرکت چینی در فاز11 

پارس جنوبی جایگزین توتال شد

هیچ یک از استانداردهای

 ۸۵گانه خودرو حذف نمی شود
به گزارش زمان ، »شاپور محمدی« درباره پذیرش ارزهای دیجیتال 
در بورس افزود: اصل موضوع معامالت ارز دیجیتال مربوط به بانک 
مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه 

همکاری آمادگی دارد.

به گزارش زمان ، مدیر سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی 
نفت ایران گفت: شرکت ملی نفت چین )سی.ان.پی.سی( با سهم 
80.1 درصدی در فاز 11 پارس جنوبی جایگزین توتال فرانسه شد 

و به کار ادامه می دهد.

به گزارش زمان ،پیروزبخت با اشاره به اینکه همه قطعات خودرو مشمول 
استاندارد اجباری نیستند، اعالم کرد: طبق مصوبه شورای سیاستگذاری 
خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند 

و هیچ یک از استانداردهای 8۵ گانه خودرو حذف نمی شود. 367

آگهی استخدام 
وزارت نیرو

استخدامی آزمون  برگزاری  زمان  اینکه  به  عنایت   با 

نیروی  )توزیع  نیرو   وزارت  غیردولتی  وابسته  های  شرکت   

پنجشنبه  روز  در  نیروگاه(  و  شهری  فاضالب  و  آب  برق، 

استخدام  متقاضی  داوطلبان  لذا  باشد،  می   97/7/26 مورخ 

مراجعه  با  لغایت97/05/27   97/5/21 تاریخ  از  توانند  می 

نشانی به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت   به 

 www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

7

پنج سیاست اعتباری جدید
 برای ساماندهی بازار مسکن

به گزارش زمان، وزیر امور خارجه ایران گفت: او هیچ برنامه ای برای دیدار با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل که شهریور ماه در نیویورک برگزار خواهد شد، ندارد.
ظریف در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا اظهار داشت: ما بارها مواضع خود را در مورد دیدار با مقامهای آمریکایی اعالم کرده ایم.

1

ظریف:مقامات تهران مالقاتی با آمریکایی ها نخواهند داشت

مالقات با آمریکایی ها ؛ممنوع

بانک مرکزی سکه های پیش فروش با ودیعه سر رسید شش ماهه را برای 
امروز با نرخ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تسویه کرده است، این نرخ با 

قیمت فعلی بازار حدود یک میلیون تومان اختالف دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از هفته گذشته زمان تحویل سکه های 
پیش فروشی که با ودیعه و با سررسید شش ماهه ثبت نام شده بودند، 
رسید و صاحبان این سکه ها می توانند با مراجعه به شعب بانک ملی که 
در آن ثبت نام کرده اند، سکه های خود را تحویل بگیرند. با توجه به اینکه 
زمان  در  تومان  میلیون  ودیعه، یک  با  فروش  پیش  خریداران سکه های 
و  درصد  چهار  تا  ماهه  دوره شش  برای  بودند،  کرده  پرداخت  نام  ثبت 
یک ساله تا ۹ درصد تخفیف نسبت به قیمت روز برخوردار شده و باید 
مابقی را تسویه کنند، این قیمت بر اساس شرایط روز بازار از سوی بانک 
مرکزی اعالم و اختالف آن با یک میلیون تومان پرداخت می شود.این در 
حالی است که در هفته گذشته اولین تسویه با نرخ حدود سه میلیون و 
۸۰ هزار تومان انجام شد که به آن تخفیف چهار درصدی برای سکه های 
شش ماهه اختصاص پیدا می کرد، اما از روز پنجشنبه قیمت نهایی دو 
این  نیز  برای دیروز )شنبه(  و  تعیین شده  تومان  میلیون و  ۸۰۰ هزار 
نرخ تغییر نکرده است.مراجعه به شعب بانک ملی از این حکایت داشت 
که سکه های پیش فروش با ودیعه، با تخفیف چهار درصدی در نهایت با 
نرخ دو میلیون و ۷۶۸ هزار تومان تسویه شده و به عبارتی صاحب این 
سکه در زمان تحویل با حذف یک میلیون تومانی که در زمان ثبت نام 
پرداخت کرده بود، اکنون یک میلیون و ۷۶۸ هزار تومان می پردازد. البته 
قیمت سکه برای هر روز با توجه به اینکه بر اساس شرایط بازار و نرخ دالر 

تعیین می شود، می تواند متغیر باشد.در حال حاضر قیمت سکه در بازار 
حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تا سه میلیون و  ۸۰۰ هزار تومان است 
که در این حالت دارنده سکه پیش فروش نزدیک به یک میلیون تومان 
سود می برد. در اواخر هفته گذشته و در روز چهارشنبه که سکه های پیش 
فروش شروع به تحویل شد، قیمت سکه در بازار که چند روز بود تا مرز 
سه میلیون و 1۰۰ هزار تومان نزولی شده بود، افزایش یافت و از چهار 
بودند که در کنار  بازار معتقد  تحلیلگران  برخی  تومان گذشت.  میلیون 
افزایش قیمت دالر، نرخ باالی سه میلیون تومانی که بانک مرکزی برای 
سکه پیش فروش تعیین کرد، عالمت خوبی به بازار نداد و از ظرفیت سکه 

باالی سه میلیون تومانی حکایت داشت.

خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه ایران گزارش داد که هیچگونه 
مالقاتی بین مقام های تهران و واشنگتن انجام 

نخواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وزیر امور خارجه 
ایران گفت: او هیچ برنامه ای برای دیدار با مایک 
اجالس  حاشیه  در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو 

مجمع عمومی سازمان ملل که شهریور ماه در 
نیویورک برگزار خواهد شد، ندارد.ظریف در پاسخ 
به سئوالی در مورد احتمال دیدار وزرای خارجه 
ایران و آمریکا اظهار داشت: ما بارها مواضع خود 
اعالم  آمریکایی  مقامهای  با  دیدار  مورد  در  را 
رییس  روحانی،  حسن  افزود:  ایم.رویترز  کرده 
آمریکا  طرف  مذاکره  درخواست  ایران  جمهور 

را رد کرده و با توجه به خروج آمریکا از توافق 
هسته ای، می گوید آمریکا دیگر برای مذاکره 
اعتماد  قابل  جدید،  توافق  به  رسیدن  و  مجدد 
نیست.طریف گفت: همانگونه که آقای روحانی 
و اینجانب قبال مواضع رسمی مان را اعالم کرده 
المللی  بین  تعهدات  امضای  برای  امریکا  ایم 
قابل  مذاکره جدید  برای  و  ندارد  خود صداقت 
اعتماد نیست. ›آقای ظریف درپاسخ به سئوالی 
در مورد اینکه آیا پیامی توسط عمان از طرف 
آمریکا دریافت کرده است، گفت: پادشاهی عمان 
هیچگونه پیامی نیاورده است.‹›ظریف قبال گفته 
بود که عمان و سوییس در گفتگوهای سابق با 
آمریکایی ها نقش میانجی داشتند اما در حال 
حاضر هیچگونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم 

انجام نشده است.‹
 به نوشته رویترز، رییس جمهوری ایران، بازگشت 
آمریکا به برجام و لغو تحریم های یک جانبه را 
است.از  داده  قرار  آمریکا  با  مذاکره  شرط  پیش 
طرف دیگر، ایران باتقدیم دادخواست و شکایت به 
دیوان بین المللی دادگستری بابت نقض قطعنامه 
آمریکا  دولت  علیه  امنیت  شماره 2231شورای 

خواستار غرامت از واشنگتن شده است.

به گفته پایگاه آماری صندوق بین المللی پول، تا چهار 
سال دیگر چین نخستین اقتصاد بزرگ جهان خواهد 
بود و ایران نیز با سه پله صعود در رده پانزدهم بزرگ 

ترین اقتصادهای جهان قرار خواهد گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ایران تا پایان سال 
اساس  بر  داخلی  اسمی  ناخالص  تولید  با   2۰1۷
شاخص قدرت خرید به ارزش 1۶۴۴.۷1 میلیارد 
است.  بوده  بزرگ جهان  اقتصاد  دالر، هجدهمین 
نیز  آینده  سال  سه  و  جاری  سال  برای  رقم  این 
پایان سال 2۰21  تا  ایران  و  بود  افزایشی خواهد 

اقتصادی 2  به  توانست  بار خواهد  برای نخستین 
تریلیون دالری تبدیل شود و تولید ناخالص داخلی 
به 2۰۹5.11  خرید  قدرت  شاخص  اساس  بر  آن 
میلیارد دالر برسد.بر اساس همین گزارش، چین تا 
پایان آن سال با تولید ناخالص داخلی 3211۰.53 
میلیارد دالر، بزرگ ترین اقتصاد جهان خواهد بود 
و آمریکا و هند با 23۰۴۴.۷۸ میلیارد دالر و هند با 
13۸۶1.۰1 میلیارد دوم، دومین و سومین اقتصاد 
بزرگ جهان خواهند بود. ژاپن که هم اکنون سومین 
اقتصاد بزرگ جهان است به رده چهارم می رود و 

آلمان در رده پنجم جای خواهد گرفت. بر همین 
اساس، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس و فرانسه 
در رده های ششم تا دهم بزرگ ترین اقتصادهای 
جهان بر اساس قدرت خرید تا پایان سال 2۰21 
خواهند بود. مکزیک، ترکیه، ایتالیا و کره باالتر از 
ایران در رده های یازدهم تا چهاردهم قرار خواهند 
تایلند،  و  مصر  کانادا،  عربستان،  اسپانیا،  و  داشت 
جایگاه شانزدهم تا بیستم را از آن خود کرده اند.الزم 
به ذکر است حجم تولید ناخالص داخلی کشورها 
عمدتا به دو روش شاخص ضمنی تولید ناخالص 
داخلی )بر اساس ارزش جاری( و شاخص برابری 
قدرت خرید محاسبه می شود که در روش دوم 

تغییرات نرخ ارز حساب نمی شوند.

ظریف:مقام های تهران مالقاتی با مقام های آمریکایی نخواهند داشت

مالقات با آمریکایی ها ؛ممنوع

کرد قیمت گذاری  تومان  میلیون   2 /8 را  سکه  مرکزی  بانک 

خداحافظی آمریکا با مقام نخست اقتصاد جهان
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13سالگی در ژسِت پُک!

ادامه از صفحه 1
سازمان بهداشت جهانی، سی و یکم ماه مِی هر سال را روز جهانی بدون 
دخانیات اعالم می نماید و در پِی این مهم نیز هرسال 5تیرماه، روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است و به وضوح قابل پذیرش است که 
نامگذاری چنین رویدادهایی در کشور نباید به روزهایی خاص بسنده شود 
که اولین خوگرفتِن اشتباه یا همان اعتیاد به هرآنچه فرد را از سالمت جسم 
و ذهن خارج می کند، با بسنده کردن به یک روز و چند گفتمان و میزگرد 
و ارائهء چندین مقاله و... درمان نمی شود و پایه ریزی های صحیح در این 

مسیر از الزاماِت جامعه حاضر محسوب می شود.
در جامعه ای که معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از افزایش گرایش به مصرف قلیان و کاهش سن مصرف به ویژه در میان 
دختران و زنان خبر می دهد و با اذعان بر این مطلب که »با مصرف افزایشی 
قلیان در سطح جامعه و در میان زنان و دختران شاهد افزایش بیماری های 
مزمن تنفسی و کاهش وزن نوزدان متولد شده از مادران قلیانی هستیم«؛ 
جای شگفتی است که هیچگونه حرکت مثبتی برای برچیده شدِن این آسیب 
صورت نمی گیرد! این مهم که چه باید و نبایدهایی از سوی مسئولین وجود 
دارد، یک روِی سکه است و اینکه بانوان کشورمان نیز چون گذشته برای 

خود و سالمتی شان اهمیتی قائل نیستند، یک روی دیگر.
پیشترها در کمتر محفل و جمعی، سیگار یا قلیانی در دست زنان دیده می 
شد و ارج و قرب زنانه، فرای این ژست های معتادانه و پُک زدن های 
دورِهمی بود. اما امروزه بانوان کشورمان با حضور درعرصه های اجتماعی 
و هم قدم شدن با مردان در حرفه های گوناگون، کاراکترهایی از خود را 
به ظهور می گذارند که جدای از شایسته نبودِن لطافت و لیاقت زنانگی، 
عوارض خطرناکی برای جنسیت زن، بیماری های تنفسی، بارداری و سایر 
عوارض دیگر دارد که با جستجو در چند لینک تحقیقی می توان به تمام 
مواردِ آسیب رساِن آن پی برد. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت با هر 
وعده مصرف قلیان دودی معادل مصرف پنج تا 1۰پاکت سیگار یعنی 1۰۰تا 
۲۰۰نخ، وارد ریه فرد می شود. میزان مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان 
معادل پنج تا 1۰سیگار برآورد شده است. تماس و مواجهه با دود دست 
دوم قلیان و نشستن در کنار جمع کسانی که قلیان می کشند برای اطرافیان 
و به خصوص کودکان بسیار خطرناک و آسیب رسان است.  در این میان، 
باورهای نادرستی درباره خطرناک نبودِن مصرف قلیان وجود دارد که بیان 
می کنند عبور دود از آب باعث سم زدایی آن می شود؛ باوری کامال اشتباه که 
بنا به گفته یکایک کارشناسان در این امر بارها تکرار شده: »نیکوتین در آب 
قابل حل نیست و سموم موجود در دود قلیان نیز محلول در آب نیستند. 
به همین دلیل آب موجود در ابزار قلیان تأثیری بر کاهش سمی بودن آن 
و سرطان زایی دود قلیان ندارد«. و با تمام موارد گفته شده، لطفا خانواده ها 
حساس باشند؛ در این عصر مواد مخدرصنعتی و وجود پایپ و فندک اتمی 
به عنوان ۲وسیله اصلی مصرف شیشه، نسبت به فرزندان خود حساس 
ترشده و به عالئم مصرف مواد مخدر صنعتی که باعث بروزپرخاشگری، 
منزوی شدن یا وسواس شدید می شود، توجه بیشتر داشته باشند و صد البته 
انتظار به جایی است تا از مسئولین ذیربط بخواهیم اقدامات صحیح در این 
مسیر صورت بگیرد که پیرو صحبت های قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر؛ آمارها نشانگر حرکت پیشرونده اعتیاد در جامعه است و ما 

وظیفه داریم مانند سرطان، در قدم اول جلوی پیشروی آن را بگیریم.
Elhamamerkashi@ymail.com

 رئیس جمهور
 امروز به قزاقستان می رود

سخنگوی وزارت خارجه گفت: وزرای خارجه پنج 
کشور ساحلی دریای خزر دیروز در قزاقستان گرد 
هم  آمدند  تا متن کنوانسیون رژیم دریای خزر را 
بازبینی و  آماده کنند تا امروز به امضای پنج رئیس 

جمهور برسد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، بهرام قاسمی 
در خصوص ســفر  وزیر امور خارجــه و رئیس 
جمهور به قزاقستان افزود:  در ادامه مذاکرات قبلی 
و قطعنامه ای که مدون شده بود، از ماه ها پیش 
قرار  بود که وزرای خارجه پنج کشــور ســاحلی 
دریای خزر در قزاقســتان گرد هم بیایند و  متن 
توافق شده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 
را مرور و بازبینی و در نهایت این ســند را آماده 
کنند تا امروزیکشنبه، این کنوانسیون به امضای 
پنج رئیس جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر 
برسد.سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
این کنوانســیون حاصل بیش از دو دهه تالش 
بین ایران و چهار کشور دیگر ساحلی است اظهار 
داشــت:   تا حد زیادی به پیشــرفت های خوبی 
رسیده ایم و شاید بیش از ۸۰درصد از نکات مورد 
نظر کشورها در این کنوانسیون گنجانده و تدبیر 
شده است.قاسمی ابراز امیدواری کرد با تفاهمی 
که بین رؤسای این کشورها وجود خواهد داشت، 

این کنوانسیون امروز امضا شود.

اخبار

سرمقاله

بدترین توشه برای قیامت، 
ستم بر بندگان است.

کالمامیر

اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزارت  سرپرست 
حوزه  در  دولت  ای  توسعه  های  برنامه  اجرای 
اولویت  در  را  اجتماعی  رفاه  و  اشتغال  های 

دانست.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، انوشیروان 
معاونان  شورای  حاشیه  در  بندپی  محسنی 
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن تشکر 
از حسن اعتماد ریاست جمهوری برای انتخاب 
وی به عنوان سرپرست این وزارتخانه از زحمات 
های  طرح  اجرای  برای  ربیعی  آقای  ساله  پنج 
بسط  جمله  از  مختلف  های  حوزه  در  اثرگذار 
با  کرد.وی  قدردانی  اجتماعی  عدالت  و  رفاه 
اجتماعی  رفاه  و  ، کار  تعاون  اینکه وزارت  بیان 
یکی از وزارتخانه های حساس و کلیدی دولت 
از  فراگیر  اشتغال  های  سیاست  اجرای   ، است 
جمله برای روستائیان و نظام استاد - شاگردی 
را از اولویت های این وزارتخانه اعالم کرد و از 
کار  بازار  به  برای ورود  همه کارجویان خواست 
این  در  شده  بینی  پیش  مزایای  از  استفاده  با 
را در رشته های مختلف  مهارت خود  ها  طرح 

قانون   ۴۴ اصل  به  بندپی  دهند.محسنی  ارتقا 
رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد  که  اساسی 
افزود  و  کرد  اشاره   ، است  جمهوری  رئیس  و 

را  ها  دستگاه  همه  که  قانون  این  اجرای  در   :
ملزم به کاهش تصدی گری و بنگاه داری کرده 
است ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز با 

همین رویکرد برنامه های خود را با هدف حفظ 
دنبال  کارگران  و  بازنشستگان  منافع  و  حقوق 
معلوالن   ، کارگران   ، بازنشستگان  کند.وی  می 
و زنان سرپرست خانوار از مهم ترین اقشار تحت 
 : کرد  تصریح  و  دانست  وزارتخانه  این  پوشش 
بسط رفاه و عدالت اجتماعی برای این گروه از 
اقشار جامعه از برنامه های وزارتخانه بشمار می 
اید که قرار است در دوران سرپرستی با جدیت 

دنبال شود . 
محسنی بندپی با بیان اینکه مستمری مددجوان 
کمیته  و  بهزیستی  جمله  از  حمایتی  نهادهای 
امداد در سال ۹۷ افزایش یافته است ، به دستور 
رئیس جمهور برای ارتقای مجدد سطح درامدی 
این افراد اشاره و ابراز امیدواری کرد این رویکرد 
تا حدود زیادی بتواند مشکالت ناشی از افزایش 
بر  تاکید  ضمن  دهد.وی  کاهش  را  ها  قیمت 
لزوم حمایت قوای مقننه و قضائیه از نیازمندان 
اموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزارت  از  جامعه 
پزشکی خواست ارائه خدمات سالمت را به افراد 

زیرپوشش افزایش دهد.

سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:

توسعه اشتغال و رفاه اجتماعی در اولویت است

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت درنظردارد باستناد بند 
شورای   1396/10/11 مورخ   14 جلسه   8
واحدهای  فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی 
اقدام  مزایده  ازطریق  مهر  مسکن  تجاری 

نماید .
مزایده  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضیان 
امالک  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمائید.
پایان تحویل مدارک:1397/06/11

محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد بند 
شورای   1397/04/25 مورخ   27 جلسه   4
اسالمی شهر نسبت به  واگذاری قدرالسهم 
نور  اداری  تجاری  مجتمع  مشارکت  طرح 

ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید.
مزایده  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضیان 
امالک  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمائید.
پایان تحویل مدارک:1397/06/11

محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

اصالحیه 
آگهی تجدید مناقصه عمومی

مورخ  بندرعباس  یک  منطقه  شهرداری   
97/4/31
4- مدت انجام کار ده ماه

5- برآورد اولیه : مبلغ 51/754/520/710 ریال

مفقودی
 برگ سبز پژو 4۰5 مدل 89 با شماره پالک 713 ج 53 ایران 7۲ با شماره موتور 
عبدالکریم  بنام   NAAN۰1cA۰BR537489 شاسی.  شماره  و   1۲4891766۲8

 بابل صادقی مفقود گردیده. و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

خواهان خانم سمیرا خواجه لو به طرفیت خوانده آقای امیر امیر زاده ماهانی   دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک  به مبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰ ریال تحت کالسه 97/ح 193/1  تقدیم 
شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، روبروی 
ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی 
به تاریخ 97/۰6/۲4 ساعت 15:۰۰ تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با مراجعه 
به دفتر یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در جلسه رسیدگی 

و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 1۰45
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

خواهان آقای محرم علیاری  به طرفیت خوانده آقای اسماعیل فرخی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک  به مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تحت کالسه 97/ح 1۰9/1  
تقدیم شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، 
روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت 
رسیدگی به تاریخ 97/۰6/۲4 ساعت 15:۰۰ تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا 
خوانده با مراجعه به دفتر یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم 
بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به 

حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 1۰46
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

متن آگهی
حسب محتویات پرونده شماره 97۰99866191۰۰311 شعبه نهم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد خانم فرانک حسینی فرزند جلیل به اتهام جعل و 
خیانت در امانت تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید .   
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور . 

دادنامه 
شماره دادنامه 16۰8/ تاریخ صدور 97/4/3۰ / شماره پرونده :8/14۲9/96ش 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شعبه هشتم  بنشانی آ.غ- خوی –بلوار مطهری تقاطع 
دادگستری    خواهان :اقای بهمن محبعلی لو فرزند اسماعیل با وکالت  اقای علی اصغر گل 
صنملو –محل اقامت خوی-خ امام – اول کوچه نوراله خان-مجتمع درمانی میعاد- طبقه سه    
خواندگان ا- محمود تقی زاده  فرزند احمد  ۲- احمدرضا معروف به )نصیر( سیمان پور فرزند 
حسین –محل اقامت  1و ۲  مجهول المکان  موضوع: مطالبه مبلغ 19۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

صدور ظهر نویسی یکفقره چک 
رای اصالحی شورا:  قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای 
شورا و با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
جلسه فوق العاده شورا تشکیل گردید با عنایت به اینکه بعداز صدور رای مالحظه گردیده که 
در رای اشتباه سهوی رخ داده و مورد فوق توسط خواهان  در خواست اصالح گردیده و نظر به 
اینکه جهت اصالح دادنامه شماره 16۰8 صادره در پرونده کالسه 96/14۲9/ش8  مورخ 97/4/3۰ 
تشکیل است لذا شورا با بررسی مورد درخواست  اصالح به تصحیح رای اینکه به به اشتباه سهو 
قلم نام خانوادگی خوانده ردیف دوم احمد رضا معروف به نصیر  سلیمان پور در رای امده لذا 
با اصالح در خصوص دعوی اقای بهمن محبعلی لو  با وکالت اقای علی اصغر  گل صنملو  به 
طرفیت خواندگان اقایان 1- محمود تقی زاده فرزند احمد و ۲- احمد رضا معروف به نصیر 
سلیمان پور فرزند حسین حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 19۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/465/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید 
لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر میگردد .دادنامه صادره بشرح فوق 
اصالح مینماید که این دادنامه اصالحی  وفق ماده 3۰9 قانون ایین دادرسی مدنی صادر میگردد 

و تابع رای قبلی میباشد و رای اصالحی به تبع رای بدوی  قابل تجدید نظر خواهی میباشد./ق
یعقوب رشتبر  قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد علی میرزالو نام پدر ارشد  با وکالت محمد دادگر به نشانی خوی –
خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی و محکوم علیه 
سمیرا حسن خانی  نام پدر علی نشانی  -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره۲۲/97 
مورخه96/1۲/۲6 شورا ی حل اختالف  شعبه    7   که وفق دادنامه شماره—شعبه 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ 
68۰/۰۰۰ ریال  و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و 
حق الوکاله در حق محکوم له –ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به 
بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی 
از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/۲1 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و 

به آن عمل نماید.
مدیر دفتر شورا –خلخالی - قاضی شورا – رحمانی

مفقودی
 تمامی مدارک اعم از برگ سبز،سند کمپانی و سند قطعی محضری سواری سمند 
مدل 9۰ بنام حمید رضا فیض آبادی صادره از گرگان با شماره ملی ۲1۲۰97883۲ 
  NAACN1CMXBF7557۰4 با شماره موتور 1۲49۰1317۰۰ وشماره شاسی

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشَد

 نوبت اول نوبت اول

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از صدور فیش حقوقی برای 
بازنشستگان صندوق خبر داد و گفت: این فیش حقوقی می تواند همانند سایر کارمندان دولت 

و حقوق بگیران ثابت به عنوان ضمانت بانکی مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا واعظ مهدوی با اشاره به صدور 1۸ هزار حکم 
بازنشستگی در این صندوق اظهار کرد: ترتیبی اتخاذ شده است که حقوق بازنشستگان صندوق 
قبل از پایان هر ماه به حساب آنها واریز می شود.وی افزود: قبال حقوق به حساب بانکی واریز 
می شد و باید افراد خودشان مراجعه می کردند، اما از ماه اخیر امکانی فراهم شده که کل حقوق 
به کارت بانکی شان واریز می شود و دیگر نیازی نیست حضوری به بانک مراجعه کنند.وی 
همچنین از صدور فیش حقوقی برای بازنشستگان صندوق خبر داد و گفت: این فیش حقوقی 
می تواند همانند سایر کارمندان دولت و حقوق بگیران ثابت به عنوان ضمانت بانکی مورد 
استفاده قرار بگیرد.واعظ مهدوی ادامه داد: بازنشستگان ما حقوق ثابت دریافت می کنند و فیش 
حقوقی شان برای ضمانت معتبر است و این اقدام می تواند بر کرامت بازنشستگان ما بیافزاید.

وی همچنین از انجام اقداماتی برای افزایش منابع و ثبات آن گفت: تالش می کنیم به وضعیت 
عدم تعادل منابع و مصارف که برای دیگر صندوق های بازنشستگی بوجود آمده دچار نشویم. 
تاکید زیادی برای جذب بیمه شدگان جوان داریم. در چهارماهه اول سال جاری میانگین سنی 
بیمه شدگان ما به 3۸ سال کاهش یافته در حالی که در مدت مشابه سال قبل 52 سال بوده 

است که در جهت تعادل بخشی منابع و مصارف در دراز مدت اثرات خوبی خواهد داشت.

وزیر ارتباطات: برای رفع موانع و تسهیل در توسعه صادرات محصوالت نانو تالش می کنیم.
به گزارش زمان به نقل از صداوسیما، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات وسورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و جمعی از مدیران این دو نهاد در نشست 
معرفی دستاوردهای نانو در ایران شرکت کردند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این 
جلسه با اشاره به گزارشی که درباره دستاوردهای نانو در کشور ارایه شد، گفت: اقدامات 
خوبی در حوزه فناوری نانو و در بخش تولید علم انجام شده و در مسیر صنعتی سازی و 
صادرات نیز گام هایی برداشته شده اما نیاز به تقویت این حوزه احساس می شود.وی با 
بیان اینکه، دستاوردهای جوانان ایرانی در حوزه نانو با یک برنامه هدفمند و دانش محور 
به سطح خوبی رسیده است، افزود: در آیند، نانو به عنوان یک صنعت پایه در باال بردن 
بهره وری کاربرد بسیاری پیدا می کند.آذری جهرمی که ریاست کمیسیون های مشترک 
ایران با اندونزی و مالزی را به عهده دارد یکی از موضوعات اساسی برای همکاری مشترک 
با این دو کشور را فناوری نانو اعالم کرد و گفت: برای حضور شرکت های فعال در حوزه 
صنایع دریایی، پتروشیمی و خودرویی در این دو کشور و استفاده از توان ایران در فناوری 
نانو، باید برنامه ریزی و هدف گذاری شود.رییس کمیسیون مشترک ایران و اندونزی در 
این جلسه با تاکید به اینکه تالش می کنیم تا موانع برای توسعه صادرات در این حوزه 
برداشته شود، گفت: اختصاص اعتبار برای حمایت از توسعه صادرات نیز می تواند دراین 

حوزه موثر باشد.

کاهش میانگین سنی بیمه شدگان صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان به 38 سال

تاکید وزیر ارتباطات بر رفع موانع توسعه 
صادرات محصوالت نانو 
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شناسایی و بازداشت 21 نفر
 به جرم قاچاق انسان

 ماموران گمرک طی هفته گذشته 21 نفر را به جرم قاچاق انسان شناسایی 
و دســتگیر کردند و به این ترتیب تعداد کشفیات قاچاق انسان در سال 
جاری به 13۹ مورد رســید. به گزارش زمان به نقل ازمهر، با شناسایی و 
دستگیری 21 نفر از ال به الی ۷ محموله در هفته گذشته، تعداد کشفیات 
قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون به 13۹ 
مورد افزایش یافت. افراد دســتگیر شده تابعیت ایرانی، پاکستانی، گینه 
و افغانســتان را دارند. ماموران گمرک بازرگان در محموله اول ، 2 نفر از 
اتباع ایرانی و پاکستانی را از یک محفظه بار یک دستگاه تریلی خروجی 
ترانزیتی شناسایی کردند، این  دونفر در این محموله حامل کود شیمیایی 
از مبدا ازبکستان مخفی شده بودند.همچنین در محموله  دوم، دو شهروند 
ایرانی و ساکن تهران با مخفی شــدن در ال به الی تریلی های خروجی 
قصد خروج غیر قانونی  داشتند که توسط ماموران گمرک شناسایی شدند.

در محموله سوم، دو نفر  از اتباع کشور گینه در محفظه بار یک دستگاه 
تریلی ترکیه ای مخفی شده بودندکه با دقت وهوشیاری ماموران گمرک و 
استفاده از دستگاه ایکس شناسایی شدند. بار این دستگاه تریلی مس و از 
مبدا ازبکستان به مقصد ترکیه در حرکت بود. در محموله چهارم، زوجی 
از اتباع کشور افغانستان در داخل بار صادراتی مخفی شده بودند که این 
دو نفر با دقت و هوشیاری ماموران شناسایی شدند. در محموله پنجم 3 
نفر از اتباع بنگالدش  از داخل  بار صادراتی حامل محصوالت پتروشیمی 
شناسایی شدند. این محموله ازمبدا تهران به مقصد ترکیه در حرکت بود.

در محموله ششم ، ۷ تبعه پاکســتانی  در البه الی تریلی های خروجی 
مخفی شده بودند که توسط ماموران شناسایی شدند. در هفتمین محموله 
نیز 3 نوجوان ایرانی از داخل بار یک تریلر توسط ماموران گمرک شناسایی 

و کشف گردید.

حمایت مجدد رییس ائتالف ملی شیعیان 
عراق از ایران 

رهبر ائتالف ملی شــیعیان عراق در نشستی با اعالم حمایت مجدد خود 
از ایران، تحریم های تحمیلی آمریکا علیه جمهوری اسالمی را محکوم و 
مردود دانست.به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، سید عمار حکیم  با تاکید بر 
اینکه سیاست ارعاب و محاصره اقتصادی علیه ملت ها  نادرست است، تاکید 
کرد: این اقدامات ناعادالنه، غیرانسانی و به دور از تمدن است.رهبر جریان 
حکمت ملی عراق ادامه داد: ملت آزاده عراق که طعم درد و رنج حاصل از 
محاصره ظالمانه دهه ۹۰ میالدی را چشیده است، اکنون همبستگی خود 
را با ملت ایران در محکوم کردن این اقدامات جائرانه علیه این کشور اعالم 
می کند.حکیم با بیان اینکه ما پیشتر در زمان رژیم گذشته عراق مخالفت 
خود با سیاست های تحریم اقتصادی علیه ملت عراق را اعالم کردیم چرا 
که اعتقاد داریم این اقدامات ناعادالنه است، تصریح کرد: امروز نیز مخالفت 
خود را با این گونه اقدامات علیه ملت برادر ایران و دیگر ملت های آزاد جهان 
اعالم می کنیم.وی در ادامه تاکید کرد : تصمیمات یک جانبه یک کشــور 
که به دور از رویه ســازمان ملل متحد و نهادهای قانونی بین المللی اتخاذ 

می شود، مردود است.

انهدام یک تیم تروریستی 
در شمال غرب کشور

 قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه از 
انهدام یک تیم تروریستی و هالکت 11 تروریست 
که قصد نفوذ از منطقه شمالغرب کشور را داشتند 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روابط عمومی قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه در اطالعیه 
ای اعالم کرد: شب جمعه یک تیم مجهز تروریستی 
وابسته به استکبار جهانی و سرویس های اطالعاتی 
بیگانه که قصد نفوذ به کشور از منطقه مرزی اشنویه 
برای ایجاد ناامنی و انجام اقدامات خرابکارانه را داشت 
حمزه  قرارگاه  شجاع  و  غیور  رزمندگان  کمین  در 
طی  و  گرفتار  سپاه  زمینی  نیروی  سیدالشهدا)ع( 
درگیری سنگین 11 نفر از تروریست ها به هالکت 
رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.این اطالعیه 
افزوده است: با انهدام این تیم تروریستی مقادیر قابل 
توجهی سالح، مهمات و تجهیزات ارتباطی ضبط و به 

دست رزمندگان اسالم افتاده است.

گفتگوی تلفنی ترامپ و ماکرون 
درباره ایران و خاورمیانه

 روسای جمهوری آمریکا و فرانسه در تماسی تلفنی 
درباره موضوعات مهم بین المللی از جمله ایران و 

خاورمیانه رایزنی کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر از گفتگوی 
جمهوری  رئیس  ماکرون«  »امانوئل  با  خود  تلفنی 
تلفنی  تماس  یک  نوشت:  و  کرده  تمجید  فرانسه 
در  داشتم.  فرانسه  رئیس جمهوری  با  خیلی خوب 
این تماس تلفنی درباره موضوعات مختلف از جمله 
امنیت و تجارت گفتگو کردیم. امروز هم تماس ها و 
گفتگوهای دیگری خواهم داشت.از سوی دیگر  کاخ 
سفید اعالم کرده که دونالد ترامپ،  رئیس جمهوری 
آمریکا و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در 
و مسائل  ایران  تجارت،  تلفنی در خصوص  تماسی 
خود  بیانیه  در  سفید  کردند.کاخ  گفتگو  خاورمیانه 
خصوص  در  کشور  دو  رهبران  است:  کرده  تصریح 
طیف گسترده ای از  مسائل از جمله وضعیت در ایران 
و خاورمیانه در سطحی گسترده تر بحث و گفتگو 
کردند.از سوی دیگر کاخ الیزه نیز در بیانیه کوتاهی 
اعالم کرده است که رهبران دو کشور در خصوص 
سوریه، ایران و موضوع اسرائیل و فلسطین بحث و 
رایزنی کردند.رویترز می گوید، در بیانیه دفتر ریاست 
خصوص  در  مذاکره  موضوع  به  فرانسه  جمهوری 

مسائل تجاری اشاره ای نشده است.

خبرخبر

سخنگوی شــورای نگهبان از تایید الیحه اصالح قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم در این شورا خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباســعلی کدخدایی ســخنگوی 
شورای نگهبان دیروز در نشست خبری با رسانه ها ضمن تبریک 
روز خبرنگار، یاد شــهدای عرصه خبر به ویژه شــهید صارمی را 
گرامی داشت و از تالش های خبرنگاران به ویژه خبرنگاران حوزه 
شورای نگهبان تشــکر کرد.وی از برگزاری دوره های آموزشی در 
حوزه آشنایی با حقوق عمومی و اساسی برای رسانه ها در شهریور 
ماه ســال جاری خبر داد و گفت: هر خبرگزاری تا سقف دو نفر را 
می تواند برای حضور در ایــن دوره ها معرفی کند.کدخدایی در 

ادامه با اشــاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسالمی 
در شورای نگهبان اظهار داشت:الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریســم در شورای نگهبان بررســی و عدم مغایرت آن با 
موازین شرع و قانون اساسی اعالم شد.وی همچنین از ایراد مجدد 
بــه طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس خبر داد 
و گفت: در ماده ۷ مصوبه مجلس اشــکال قبلی در خصوص ساز 
و کار تاییــد اعتبارنامه نمایندگان از آن جهت که اعتبارنامه ها به 
تصویب مجلس نمی رسد کماکان به قوت خود باقی است، در این 
خصوص تصور می رود گزارش رئیس مجلس یا رئیس شعبه برای 
تاییــد اعتبارنامه ها کفایت می کند که با توجه به اینکه تصویب 

اعتبارنامه ها از اختیارات مجلس اســت، این مصوبه مغایر قانون 
اساسی شناخته شد.کدخدایی افزود: همچنین مصوبه هیات وزیران 
در خصوص اصالح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز به تایید شورای نگهبان 
رســید.وی در ادامه و در پاسخ به ســوال خبرنگاری در خصوص 
برخی مطالب مطرح شــده در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر 
سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر وجود مفاسد بین برخی 
نمایندگان و اینکه شورای نگهبان این موارد فسادبرانگیز را بررسی 
خواهد کرد یا خیر، تصریح کرد: آنچه خالف قانون باشد و از سوی 
نمایندگان صورت بگیرد در بررسی صالحیت دوره های بعد لحاظ 
خواهد شد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری 
در خصوص مصوبه جدید مجلس شــورای اسالمی برای اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان و برخی اظهارنظرها 
در خصوص آینده شــهردار تهران پس از تایید این مصوبه، با بیان 
اینکه بررســی این مصوبه هنوز در شورا نهایی نشده تصریح کرد: 
ما در رابطه با مصادیق صحبت نمی کنیم و وارد نمی شویم و اگر 
این مصوبه در نهایت مورد تایید شــورای نگهبان قرار بگیرد باید 
در خصوص همه مصادیق اجرا شــود.کدخدایی در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه آیا راه برای تفسیر موضوع »رجل سیاسی 
و مذهبی« همچنان باز اســت یا خیر، تاکید کرد: آنچه بر عهده 
ما بوده در قالب تعریف مصادیق رجل سیاسی ذیل سیاست های 
کلی نظام بوده اما در جزییات، مجلس باید وارد شــود که ظاهرا 
مجلس نیز در کمیسیون شوراها مشغول است و منتظریم تا موضوع 
نهایی شود.وی در پاسخ به سوالی در خصوص فشارهای بیرونی به 
شورای نگهبان، تاکید کرد: فشار افکار عمومی باعث نمی شود حقی 
را ناحق کنیم؛ اگر اشتباه واقعی در بررسی صالحیت ها اتفاق بیفتد، 
تشخیص بعدی ما تغییر خواهد کرد و علتش این است که مدارک 

جدیدی دست شورا می رسد.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

اصالح  تاییدالیحــه 
قانون مبارزه باتامین 

مالی تروریســم

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 88شماره  پالک 597م 58 ایران 8۲شماره موتور 31۲۲878شماره 

شاسیS141۲۲883337۰7 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو به شماره پالک ۲7-11۲ ب 43   مدل 1395 بنام رضا رحیمی   
 NAAM31FE8GR۰4۰۲76 164 شماره موتورB۰۰73668 4۰5 تیپSLX-TU5

خویشماره شاسی  مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط میباشد

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  13976۰318۰18۰۰1۰65-97/3/17هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سمیه  سهرابی 
طالمی فرزند حسن بشناسنامه ۲۰ صادره ازسنگر  در ششدانگ یک باب  خانه و 
محوطه به مساحت 187/65 مترمربع با کاربری مسکونی مجزی   شده   از   پالک 
31/1۰4 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع  در رودبرده  بخش 1۲  گیالن که برای آن ) 
شماره پالک ۲4۰8 فرعی(در نظر گرفته شده خریداری از مالکیت رسمی آقای کاس 
مصلح از نسق زارعانه  شماره های 74994 و 751۰5 و 75444 مورخه 51/5/4 و 
نسق شماره 74984 مورخه 51/5/4 زارع : ابراهیم هژبر محرزگردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ 
مراجع  رابه  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید ظرف مدت یک 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول  نمایند بدیهی است در صورت  قضائی تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
رم الف : 2189- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 5/6/ 97 تارخ انتشار نوبت دوم : 97/5/۲1 

  ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره13976۰331۰1۲۰۰1454مورخه97/5/۲جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احسان زاده دشت فرزند محرم 
پالک  از  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  کرج  از  شناسنامه 14۰6 صادره  شماره  به 
1535فرعی از 4 اصلی به مساحت ۲96/83 متر مربع ازسهمی ترکه ناصرزارع  ذیل 
صفحه 383 دفتر 1۲49 محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ 
چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست 
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:۲11  نوبت 

اول:97/5/۲1 نوبت دوم :97/6/4
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شماره۲4بشرح  شناسنامه  دارای  زارعی  فخرالدین  آقای 
کالسه97۰876ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 

که شادروان محمدولی زارعی ده پهنی بشناسنامه449درتاریخ۲مرداد97
اقامتگاه دائمی خود بدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:

1_فخرالدین زارعی ده پهنی فرزندمحمدولی،ش ش:۲4»فرزند«
۲_کیانوش زارعی ده پهنی فرزندمحمدولی،ش ش:3۰۲4»فرزند«

3_پژمان زارعی ده پهنی فرزندمحمدولی،ش ش:3۲4۰۲85۲74»فرزند«
4_مهوش زارعی ده پهنی فرزندمحمدولی،ش ش:49»فرزند«
5_پرستوزارعی ده پهنی فرزندمحمدعلی،ش ش:949»فرزند«
6_زهرافتاحی ده پهنی فرزندسبزه،ش ش:313،نسبت»همسر«

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تاهر 
کسی اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف 

یکماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:48۰۰
رئیس شعبه دوم حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حمید پیری     دارای شناسنامه شماره ۲۲69 بشرح دادخواست به کالسه  ---    
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد پیری بشناسنامه 6   در تاریخ 96/6/۲۲ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حمید پیری     فرزند  محمد –ش ش۲۲69 
خوی –پسر متوفی/۲-علیرضا  پیری     فرزند محمد -ش ش  961 خوی-پسر 
متوفی/3-  توحید پیری     فرزند محمد -ش  ش ۲8۰3418819  –خوی-پسر 
متوفی/4- مهدی  پیری     فرزند محمد ش ش ۲79357587 -خوی-پسر متوفی/5- 
شهناز پیری     فرزند محمد ش ش96 خوی- دختر متوفی/6- زهرا پیری     فرزند 
محمد ش ش 5545  خوی –دخترمتوفی/7- مدینه وطن خواه فرزند بهلول  ش ش 
یک خوی –همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
محکوم له غالمرضا باقری فرزند محمود  شغل آزاد  به نشانی خوی –بلوار صفرزاده- 
خیابان ورزش یک –کوچه گل ریز 3 پالک 11 و محکوم علیه قدرت نوری فرزند 
شماره96/1751  دادنامه  بموجب  المکان    -مجهوال  نشانی   ازاد  شغل  کریم  
دادنامه  وفق  که  طبیعی   منابع  اختالف  شعبه ۲۰  مورخه96/1۲/۲4 شورا ی حل 
شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم 
بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی خوی و تنظیم سند بنام 
خواهان در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خوانده می باشد.

مفاد اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/۲1 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  برابررأی شماره13976۰331۰1۰۰۰۰744 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین علیزاده کلسری 
فرزند تقی   به شماره شناسنامه 1۰81کد ملی ۲678۲۲۰753 صادره از صومعه سرا  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۲۰ مترمربع پالک 1۲63 
فرعی از 163 اصلی واقع درکرج فردیس فلکه اول – خیابان پنجم غربی جدید – 
کوچه قائمی پالک 118خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 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 1974
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰5/۰6 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰5/۲1

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
ارزهای  ورود  برای  الزم  های  زیرساخت 
و  است  شده  فراهم  بورس  به  دیجیتال 

مانعی در این باره وجود ندارد.
»شاپور  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیجیتال  ارزهای  پذیرش  درباره  محمدی« 
معامالت  موضوع  اصل  افزود:  بورس  در 
زیر  و  مرکزی  بانک  به  مربوط  دیجیتال  ارز 
نظر این بانک است اما سازمان بورس برای 
هرگونه همکاری آمادگی دارد. وی ادامه داد: 
امکان پذیرش ابزارهای جدید مالی به بورس 
وجود دارد، اما الزم است که سایر نهادهای 
مسئول نیز تصمیم های الزم را اتخاذ کنند. 

ارز دیجیتال با »بیت کوین« در سال 2۰۰۸ 
گسترش  سرعت  به  اما  شد  متولد  میالدی 
یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین 
بانک مرکزی هیچ کشوری  و استانداردهای 
با  کاغذی  ارزهای  همچون  هرچند  نیست؛ 
نوسان قیمتی همراه است.به طور کلی ارزهای 
دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین 
اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی 
آنجا که حساب  از  بر آن نظارت نمی کند؛ 
ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید 
معامله  اما  ندارد  تقلب  امکان  است،  دیگران 
مانند.  باقی می  ناشناس  ارز دیجیتال  گران 
به  توجه  با  باورند  این  بر  برخی کارشناسان 

مشکالت تبادالت مالی با بانک های خارجی، 
می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای 
دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.

گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های 
زیادی دارد اما با توجه به مشکالت پیش رو، 
استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها 
برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و 
از کشور است. مشکل  با خارج  انتقال مالی 
از  استفاده  مسیر  در  تاکنون  که  ای  عمده 

ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط 
به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته 
می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری 
انجام خواهد شد. بانک مرکزی در بخشنامه 
خارجی  دیجیتال  ارزهای  از  استفاده  ای، 
همچون بیت کوین را ممنوع اعالم کرده اما 
تا پایان شهریورماه سیاست های  قرار است 
بانک مرکزی در زمینه ارز دیجیتال یعنی به 

رسمیت شناختن یا رد آن اعالم شود. 

رییس سازمان بورس: زیرساخت معامالت ارز دیجیتال در بورس فراهم است

ارزهای دیجیتال ، ابزاری برای
 مقابله با تحریم بانکی
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 آگهي مزایده امالک مازاد 
مدیریت بانک کشاورزي استان اردبیل در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح آتي از طریق مزایده عمومي به فروش برساند، متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت اسناد مزایده و 
تسلیم پیشنهادات خود از تاریخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 13۹۷/۶/3 به مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اردبیل به نشاني : اردبیل، خیابان امام خمیني، نرسیده به میدان شریعتي ساختمان بانک 

کشاورزي طبقه سوم دایره خدمات مراجعه نمایند.
توضیحات و شرایط:

1(  جهت دریافت اسناد مزایده  واریز مبلغ 15۰/۰۰۰ ریال به حساب بانک کشاورزي شعبه مرکزی اردبیل )حساب درامدهای متفرقه (و ارائه اصل فیش واریزي الزامي است. 
2( مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که باید توسط متقاضیان به حساب بانک کشاورزي شعبه مرکزي اردبیل)حساب بستانکاران موقت – متفرقه – کد1۷52( واریز و رسید آن در پاکت مربوطه تحویل گردد.) ضمانت نامه 

معتبر بانکي نیز مورد قبول مي باشد.( 
3( بازدید از امالک و مطالعه مدارک و اسناد و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده ضروري است وامضای اوراق مزایده وشرکت درمزایده به منزله بازدیدازامالک ومطالعه مدارک وسوابق مربوطه وپذیرش امالک باشرایط موجودتوسط 

شرکت کننده بوده وهرگونه ادعایی برخالف ان مردودمی باشد.
۴( کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد.)تخلیه وخلع یدبه عهده برنده مزایده  مي باشد.( 

5( بانک در رد و قبول یک یا تمامي پیشنهادهاي خرید مختار است.
۶( کلیه هزینه های آکهي مزایده و کارشناسي و ثبت قراردادوصدوراسنادانتقال قطعی وسندمالکیت دردفترخانه اسنادرسمی واداره ثبت  به عهده برنده مزایده مي باشد.

۷( مبلغ پیشنهادي باید مشخص و معین وبدون ابهام باشد و در پاک سربسته و الک و مهر شده تحویل گردد. به پیشنهادات مبهم،مشروط،وبدون سپرده وپیشنهاداتی که بعدازانقضای مدت مقرردراگهی واصل گرددترتیب اثرداده نمی شود.
۸( شرکت درمزایده وارایه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات وتکالیف دستگاه مزایده گزارمی باشد.

۹( اخذکلیه مجوزها وپروانه های مربوطه درصورت دارابودن شرایط ازادارات ذیربط برعهده خریدارخواهدبود.
1۰( درشرایط برابراولویت باپیشنهادنقدی می باشد.

11( پیشنهادات ارائه شده در روز یکشنبه مورخ 13۹۷/۰۶/۴ساعت 1۰ صبح در مدیریت شعب بانک کشاورزي اردبیل به نشاني فوق الذکر در حضور اعضاي کمیسیون معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایي پاکات  بالمانع مي باشد.
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تبریک اعضای شورای اسالمی باقرشهر به مناسبت 
روزخبرنگار

و  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به  خبرنگارزمان:  امیررضاصادقی- 
شورای اسالمی باقرشهر،رئیس و سایراعضای شورای اسالمی باقرشهر در 

پیامی روز خبرنگار را تبریک گفتند .
متن پیام به شرح ذیل است : خبرنگاری یک حرفه و شغل نیست ، خبرنگاری 
رسالت عظیمی است که هرکسی نمی تواند بار سنگین امانت آن را تحمل 
کند. وقتی خداوند در قرآن به قلم قسم یاد می کند نشان گر این است که کالم 
و بیان جایگاه رفیعی دارد و این جایگاه به قدری رفیع است که فصل تفاوت 
انسان و حیوان است و این فصل تفاوت انسان را اشرف مخلوقات قرار داده 

است. بنابراین جایگاه اصحاب رسانه و قلم بسیار باالست .
اصحاب رسانه بازوی پر توان و قدرتمند هستند که می توانند با انعکاس 
مشکالت مردم به مسئوالن وهمچنین بازتاب خدمت رسانی مسئوالن شهری 

در جامعه همواره با نهایت صداقت و درستی قدم های محکمی بردارند .
بازتاب خدمت رسانی  باید در  : خبرنگاران  آمده است  پیام  این  ادامه  در 
مسئوالن نهایت صداقت و امانت را داشته باشند تا در راستای حل مشکالت 
مردم و جامعه بدون هیچ کم و کاستی اخبار را منعکس نمایند وهمچنین با نقد 

منصفانه و خیرخواهی مسئوالن را یاری رسانند.
رئیس و اعضای شورای اسالمی باقرشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
عرصه رسانه، این روز را به تمامی خبرنگاران و فعاالن رسانه بخصوص 

خبرنگاران شهرستان ری تبریک و تهنیت گفتند .

صدور »بار برگ«برای وسایل نقلیه سنگین  گام جدید 
به سمت کاهش آالیندگی 

خودروهای حمل بار و وسایل نقلیه سنگین موظف شدند پس از این قبل از 
هر روز تردد در سطح شهر تهران، برای گرفتن »باربرگ« اقدام کنند. صدور 
باربرگ نیز منوط به داشتن گواهی معاینه فنی شده است و بدین ترتیب از 
ابتدای آبان ماه 1397 خودروهای حامل بار فقط در صورت داشتن معاینه فنی 

حق دارند در تهران تردد کنند.
ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
صدور  با  تهران  شهردار  معاون  پورسیدآقایی،  محسن  تهران،  شهرداری 
بخشنامه ای خطاب به سازمان های ذی ربط در شهرداری و همین طور اصناف 
و اتحادیه های مرتبط با حوزه حمل ونقل بار و کاال در تهران و حومه، اعالم 
کرد که سامانه صدور باربرگ هم اکنون راه اندازی شده و اجرای آزمایشی 
این طرح از روز چهارشنبه ۲4 مردادماه آغاز خواهد شد.  بر اساس مصوبات 
مراجع قانونی، شهرداری تهران در نهم تیرماه سال جاری موظف شده بود 
سامانه ای را با هدف ساماندهی عبور و مرور خودروهای حامل بار و وسایل 
نقلیه سنگین ایجاد کند. بر اساس همین تصمیم، تردد خودروهای حامل 
بار بدون گواهی معاینه فنی نیز ممنوع اعالم شده و موعد اجرای آن، اول 
آبان 1397 در نظر گرفته شده است. اکنون طبق اعالم معاونت حمل ونقل و 
ترافیک، این سامانه بر روی اینترنت راه اندازی شده و اپلیکیشن مربوط به 
آن نیز طراحی شده است. بدین ترتیب تمام وانت ها، کامیونت ها و کامیون ها 
پس از این موظف خواهند بود قبل از تردد روزانه، نسبت به اخذ مجوز 
)باربرگ( در سایت اقدام کنند. صدور باربرگ برای رانندگان خودروها هیچ 

هزینه ای نخواهد داشت.

خبر

حفظ فضای معنوی تشکیالت، الزمه 
شکل گیری فرایند تربیتی است

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در 
دومین نشست مربیان منتخب سراسر کشور هشت 

ویژگی برای حفظ هویت تشکل را تشریح کرد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان: دبیرکل اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان در نشسست مربیان 
منتخب خواهر سراسر کشور با اشاره به هشت نکته 
در خصوص حفظ هویت تربیتی تشکل گفت:حفظ 
مهم و ضروری است  بسیار  تربیتی تشکل  هویت 
نکته  این هویت هشت  نگهداری  و  برای حفظ  و 
ضروری است.یکی از مهمترین نکات توجه به نقش 

ها و مسئولیت های فردی و اجتماعی است.
وی گفت: حفظ فضای معنوی تشکیالت دومین نکته 
ای است که الزمه شکل گیری فرایند تربیتی است که 
آن را باید ذکر مصیبت و توسل به اهل بیت )ع( در 

بین دانش آموزان حفظ و تقویت کرد .
عالمتی خاطر نشان کرد: پرهیز از فرد گرایی و مرید 
پروری در عین الگوسازی  یکی دیگر از نکات حفظ 
هویت تربیتی تشکل است و یکی از راهبرد های 

تربیتی در تشکل محسوب می شود.
انجمن های اسالمی دانش آموزان  اتحادیه  دبیرکل 
دیگران  به  تقویت روحیه خدمتگذاری  به  اشاره  با 
باید  دیگران  به  خدمتگذاری  روحیه  گفت:تقویت 
خاطرات  که  شود  تقویت  آموزان  دانش  بین  در 
دفاع مقدس سرشار از نمونه هایی است از رقابت 
رزمندگان در خدمت به یکدیگر  که می توان از آن 

الگوسازی کرد .
وی گفت: فرآوری و فراگیری مراجعه به منابع اصیل 
تربیتی از دیگر نکات حفظ هویت تربیتی است و 
دانش آموزان باید با قرآن کریم، احادیث و رساله انس 

بگیرند و همچنین زمینه را باید برای آنها فراهم کرد.
عالمتی خاطر نشان کرد: آرمان خواهی انسان بیش از 
همه مستلزم تحمل، صبر و بردباری است و تمرین 
صبر و بردباری از دیگر نکات حفظ هویت تربیتی 
تشکل می باشد. اعضای تشکل باید یاد بگیرند صبرو 
بردباری داشته باشند. وی گفت:حفظ فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر هفتمین نکته در حفظ هویت 
تربیتی تشکل است و باید این نگاه را در اتحادیه داشته 
باشیم و دیگران را عاشقانه به خوبی ها دعوت کنیم. 
بی تفاوتی اعضا نسبت به سرنوشت معنوی و اخالقی 

یکدیگر آغازی بر پایان هویت تربیتی تشکل است.
انجمن های اسالمی دانش آموزان  اتحادیه  دبیرکل 
گفت: تمرین نظم و کار جمعی از جمله نکاتی است 

که برای حفظ هویت تربیتی تشکل الزامی است.

خبر

علی رستمیان در مورد سوءاستفاده برخی از بند 3 
ماده 48 قانون حمایت از خانواده که بر اساس آن 
زنان سرپرست خانوار مستمری دریافت می کنند 
از  طریق طالق صوری  از  که  این صورت  به 

این امتیاز بهره می برند، گفت:در سنوات گذشته 
برخی افراد برای بهره مندی از مزایای معافیت از 
خدمت سربازی فرزندان نیز به این اقدام مبادرت 
ورزیده بودند و حتی دو نفر از مسئوالن هم در 

بین این افراد وجود داشتند.
این  داد:  ادامه  مجلس،  در  دلفان  مردم  نماینده 
زوج ها به صورت صوری از هم جدا شده بودند 
تا فرزندشان از خدمت سربازی معاف شود و 
با اینکه شناسنامه آنها بیانگر جداییشان بود، اما 
در حقیقت از طریق ازدواج موقت با هم زندگی 
می کردند، کما اینکه یک مورد از آنها که مربوط 

به مسئوالن بود، سوژه خبری کشور شده بود.
وی گفت: البته در مورد این مقام مسئول، دادگاه 
بودن  صوری  که  بعد  و  داد  بررسی  دستور 
طالقشان محرز شد، کارت معافیت از خدمت 

سربازی فرزندشان باطل شد.
اما در شرایط کنونی هم اخباری مبنی بر اینکه بار 
دیگر زوج ها برای دریافت مستمری تعیین شده 
برای زنان سرپرست خانوار که با استناد به این 
ازدواج  به  می کنند،  دریافت  مستمری  قانون 

صوری روی آورده اند، شنیده می شود.
این  بروز  از  ممانعت  برای  راهکار  ارائه  در  او 
باید  اول  گام  در  کرد:  تصریح  سوءاستفاده ها 
فرهنگسازی شود تا زوجین حرمت خانواده را 
قربانی این گونه منافع مادی نکنند، چرا که اگر 
خانواده از قداست و جایگاه در خوری در جامعه 
دست  به  ازای  در  افراد  قطعا  شود،  برخوردار 
اقدامات شنیع  اینگونه  به  اندک  آوردن مطاعی 
اجتماعی  کمیسیون  عضو  نمی ورزند.  مبادرت 
این  با  مقابله  برای  قانون  اصالح  نحوه  درباره 
نوع سوءاستفاده ها تاکید کرد: قانونگذاران باید با 
اصالح این قانون در قالب تعیین مجازات برای 
می کنند،  سوءاستفاده  طریق  این  به  که  افرادی 
مانع از تداوم این روش شود بنابراین باید برای 
مجرمان این حوزه نیز یا جریمه نقدی سنگین یا 

مجازات حبس در نظر گرفته شود.

افزایش »طالق صوری« برای کسب در آمد 

نشست خبری بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و 
عروق ایران با حضور ، دکتر مسعود اسالمی، دکتر مسعود 
از  این مراسم  برگزار شد در  تهران،  برج میالد  قاسمی در 
هزینه های جراحی قلب و کاهش سن مبتال به بیما ری قلبی 

در کشور  مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار پیام زمان محبوبه اشرفی پیمان ، دکتر 
در  عروق  و  قلب  داروهای  وضعیت  به   ، قاسمی  مسعود 
شرایط تحریم و نوسانات ارز، اشاره کرد و افزود: با توجه به 
اینکه اغلب داروهای قلب و عروق در داخل تولید و تامین 
می شود، چندان تحت تاثیر شرایط تحریم قرار نمی گیرد و 

قاعدتا گران نمی شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سری داروهای قلب و 
عروق نیز با ارز دولتی وارد می شوند، آنها هم نمی بایست به 

لحاظ قیمت تحت تاثیر قرار بگیرند.
قاسمی در خصوص تجهیزات پزشکی مصرفی در حوزه قلب 
و عروق، گفت: وسایل مصرفی نیز با توجه به اینکه با ارز 
دولتی تامین می شوند، مشکل چندانی نخواهیم داشت. فقط 
تجهیزات پزشکی مثل دستگاه های اکوکاردیوگرافی، ام ار ای 
و...، چون در لیست ارز دولتی قرار ندارند، احتمال افزایش 
قیمت آنها وجود دارد. وی در ادامه به وضعیت بیماری های 
قلب و عروق اشاره کرد و افزود: یکی از بیماری هایی که به 
عنوان عامل اصلی مرگ و میر در جهان شناخته می شود، 

بیماری  قلبی بوده که شایع ترین نوع آن سکته قلبی است.
قاسمی گفت: معموال این عارضه در آقایان از سن 4۰ سالگی 
به باال و در خانم ها نیز پس از سن یائسگی بیشتر مشاهده 
می شود، لذا باید در این سنین به تغییرات در قفسه سینه توجه 

بیشتری شود.
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران، افزود: از جمله عالئم این 
بیماری می توان به احساس درد، فشار و سنگینی بر روی 

اشاره کرد همچنین تعریق  قفسه سینه در هنگام راه رفتن 
غیرمعمول، تغییر حال عمومی و خستگی زودرس از جمله 

عوامل بروز سکته  قلبی است.
وی ادامه داد: احتمال بروز حمالت قلبی در افرادی که زمینه 
بیماری قلبی و عروقی دارند یا سابقه سکته قلبی در خانواده 

آنها وجود دارد بیشتر خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به موضوعات 
مورد بحث در کنگره پیش رو پرداخت و افزود: در این کنگره 
در زمینه تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های قلب و 

عروق بحث و تبادل نظر خواهد شد.
عروق  و  قلب  داخلی  متخصصان  بر  عالوه  افزود:  وی 
نوین  روش های  و  تحقیقات  آخرین  زمینه  در  برنامه هایی 
آنژیوپالستی،  اکوکاردیوگرافی،  همکاران  برای  درمان 

الکتروفیزیولوژی، نارسایی قلبی و...، ارائه خواهد شد.
به گفته رئیس انجمن آترواسکلروز ایران، در کنگره بیستم تازه 
های قلب ایران، موضوع پیشگیری در دو مرحله اولیه و ثانویه 
مورد قرار می گیرد. دکتر مسعود اسالمی در زمینه  هزینه های 
جراحی قلب در کشور  عنوان کرد:هزینه های جراحی در 
بخش خصوصی اختالف زیادی با بخش دولتی دارد، چون 
با اجرای طرح تحول سالمت، بیماران قلبی در بخش دولتی 
تنها 1۰ درصد هزینه ها را پرداخت می کنند که چندان سنگین 
نیست. وی ادامه داد: در بخش خصوصی چون هزینه ها آزاد 
است، در نتیجه درمان گران تر است که البته بیمه های تکمیلی 
تا حدودی هزینه ها را پرداخت می کنند، اما چون سقف بیمه 
های تکمیلی محدود است، مابه التفاوت آن را بیمار از جیب 

پرداخت می کند.
قلبی عروقی در 1۰  بیماری های  به شیوع  اسالمی نسبت 
سال آینده در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه در بحث 
پیشگیری، برنامه جامع و مدون نداریم و همین مسئله می 

تواند میزان بیماری های قلبی را افزایش دهد.
وی، از شیوع چاقی، دیابت، کم تحرکی، مصرف دخانیات 
و سایر فاکتورهای خطر به عنوان عوامل شیوع بیماری های 

قلبی عروقی و سکته های قلبی در کشور، نام برد.
گذاری  سرمایه  برای  خیر  افراد  نقش  به  اشاره  با  اسالمی 
بیماری های قلبی و عروقی و تجهیزات آن،  از  پیشگیری 
اظهار داشت: مراکز علمی پیشرفته دنیا توسط خیران ایجاد 
می شوند و باید در کشورمان برای فعالیت خیران در حوزه 
بیشتری  انرژی  پزشکی  تحقیقات  پزشکی و  نوین  فناوری 

گذاشته شود. 
دکتر اسالمی در پاسخ به خبرنگار پیام زمان مبنی بر اینکه آیا 
این کنکره راهی می شود برای کمک خیرین جامعه پزشکی 
برای افرادی که در زمینه تامین هزینه درمان در سختی هستند؛ 
گفت: جامعه پزشکی خود در زمینه پیش قدم بوده است؛ 
تجهیزات پزشکی را برای بیمارستان های خریداری کرده که 
بودجه ای برای آنها در نظر گرفته نشده است . امیداروام در 
حوزه سالمت شاهد کمکهای بیشتری از سوی خیرین جامعه 

پزشکی و خیرین دیگردر کشور باشیم .
بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق از ۲۰ تا ۲3 
شهریور 97 با حضور سخنرانانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، 
فرانسه، امریکای شمالی، ترکیه، انگلیس، اتریش و...، در مرکز 

همایش های بین المللی برج میالد برگزار خواهد شد. 

شیوع بیماری های قلیب در کشور

مفقودی 
موتور  شماره  با   59 ایران  م   865 پالک  شماره  با   L9۰ رنو  کمپانی  سند 
زهرا  NApLsRALBG1۲93886بنام  شاسی  شماره  و   K4NA69۰R176689

 بابل رضی زاده فومشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی احضارمتهم
شکایت  موضوع  محمدی  اله  روح  کالسه96۰9986134۲۰۰488آقای  درپرونده 
حمیدرضاسمایی مبنی بر)استفاده ازسندمجعول وجعل مهر(تحت تعقیب می باشد.
نظربه اینکه متهم فوق الذکرمجهول المکان می باشندبدینوسیله به تجویزماده174قانون 
آیین دادرسی کیفری سال9۲مراتب یک نوبت در یکی ازجرایدکثیراالنتشارابالغ می 
گرددکه ظرف یک ماه پس ازانتشارآگهی جهت دفاع حاضرشوندو درغیراینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذتصمیم خواهدشد.    شماره م.الف)16/361(
دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقالب بندرماهشهر-فروزان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیر منقول

 شماره آگهی: 1397۰3913447۰۰۰۰13    تاریخ آگهی  1397/۰5/16
شماره پرونده : 1396۰4۰13447۰۰۰186    تاریخ انتشار: 1397/۰5/۲۰ 

تاریخ مزایده فروش: روز چهارشنبه 97/6/14 
ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک۲۰4۰  فرعی از5134 اصلی  در بخش۲  
خوی به  شماره چاپی ۲84734 و ذیل شماره 1۰۰497  در دفتر 383 صفحه  151 
به  ثبت رسیده محدود به حدود شش دانگی شماال :  درب و دیواربطول   8/۰۰ متر  
به بیست متری ازادگان شرقا  دیواریست بطول  ۲۰/5۰ بیست مترو پنجاه سانتی متر 
به شماره باقیمانده یک هزارو یکصدو چهل و دو فرعی از پنج  هزارو یکصد و سی 
و چهار اصلی جنوبا دیوار به دیوار بطول  )8/۰۰(  هشت متر به شماره باقیمانده یک 
هزار و یکصدو چهل و دو فرعی از پنج هزار  و یکصدو سی وچهار اصلی غربا:  
دیوار به دیوار بطول )۲۰/5۰(  بیست متر و پنجاه سانتی متر به شماره باقیمانده  یک 
هزار و یکصدوچهل و دو فرعی از پنج هزار و یکصدو سی  و چهار اصلی ملکی  
اقای بایرام خواجه محمدلو به ادرس : خوی بلوار  شهید حاجی حسینلو –بیست 
متری آزادگان پالک 98 مدیون پرونده های کالسه 96۰۰199  که طبق صورت جلسه 
مورخ  96/1۲/8  یک باب خانه به قدمت سیزده سال به مساحت عرصه 164 متر 
مربع  اعیانی آن در دو طبقه اول و دوم  جمعا به زیر بنای حدود ۲۲4 متر  مربع بر 
آورد گردیده  ساختمان بصورت اسکلت نیم فلز  احداث گردیده است و دو طبقه 
با راهرو مشترک و یک گاراژ  و پنجره آلومنیوم و نمای  مجزا  و سرویس کامل 
شمالی  تروارتن  و طبقه همکف تک خوابه و طبقه دوم  دوخوابه و اشپزخانه اوپن و 
کاشیکاری و کابینت ام دی اف  و انشعابات آب و برق و گاز میباشد که در قبال مبلغ 
-/799/۰۰1/۲89 ریال اصل طلب و مبلغ -/ ۰64 /39/95۰ نیم عشر اجرائی بازداشت 
و ششدانگ آن  توسط کارشناسان رسمی دادگستری  به مبلغ -/3/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی شده است  لذا مقدار 1۰۰۰ سهم مشاع از 3۲5۰  سهم ششدانگ پالک 
ثبتی  ۲۰4۰ فرعی از 5134- اصلی بخش دو خوی از ساعت 9 الی 1۲ روز چهارشنبه 
مورخه 97/6/14 در محل اجرای  ثبت خوی از طریق  مزایده به فروش میرسد  مبلغ 
مورد مزایده از -/1۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده  از 
طرف خریدار فروخته میشود   فروش نقدی است و پرداخت بدهی های مربوطه به 
آب برق گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آن ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و  دارائی و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد  عالوه بر مبلغ مورد مزایده  
متعلق به خریدار میباشد این آگهی در یک نوبت منتشر خواهد شد ضمنا داوطلبین 
می توانند جهت اطالع از مشخصات ملک به شعبه اجرای ثبت مراجعه تا اطالعات 

الزمه در اختیار آن ها واگذارده شود. تاریخ انتشار97/5/۲۰
معاونت اداره کل و سرپرست ثبت خوی – سلیمانپور

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه سند مالکیت مقدار یک سهم مشاع از ۲44 سهم ششدانگ پالک 3۲ 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش چهار خرم آباد به نام یداله مرادی قلی در صفحه 
487 دفتر جلد ۲4 ثبت شماره 1۲44 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
طبق دادنامه شماره 74/7/89 مورخه 1374/۲/14 شعبه 7 دادگاه حقوقی نامبرده فوت 
نموده وراث آن مرحوم برابر سند وکالت شماره 17973 مورخه 1396/1۲/13 دفتر 
136 دزفول به خانم ساناز مرادی فرزند شاهپور با کدملی شماره 19۲۰17۲۰33 متولد 
ارایه دو برگ استشهادیه فقدان سند  با  نامبرده  تام داده  1371/7/13 دزفول اختیار 
مالکیت وارده بشماره 1635۲/114 مورخه 1397/7/5 اعالم داشتند که سند مالکیت 
موکلم بشرح باال بشماره چاپی 186۰78 به علت سهل انگاری مفقود شده  لذا برابر 
تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن 
عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار 
ارائه  موضوع ضمن  ذکر  با  کتبا  را  اعتراض خود  روز  مدت 1۰  آگهی ظرف  این 
مستندات الزم ویا اصل سند مالکیت را به این اداره اعالم در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی و عدم وصول سند مالکیت طبق مقررات قانونی اقدام خواهد 

شد. م الف 41551۰8 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی 

دادنامه
آباد  پرونده کالسه 96۰99866117۰۰87۰ شعبه 1۰7 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
)1۰7 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 97۰99766141۰۰56۰ شاکی : خانم طیبه 
خسروی چگنی فرزند علی رضا به نشانی لرستان – خرم آباد  گلدشت شرقی خ 
تقریبا حیاط 4 منزل برزویی )مستاجر  باغ 3 سمت راست  باغ کوچه چهار  چهار 
برزویی ( –متهم : آقای بهمن کشاورز فرزند غالمعباس به نشانی خرم آباد – اتهام : 

ترک انفاق )خود شاکی و فرزند خردسال مشترک ( 
گردشکار : پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و ابالغ 
به طرفین سرانجام دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از بررسی اوراق 
و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر 

شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید. 
اتهام آقای بهمن کشاورز فرزند غالمعباس متولد 4۰/9/۲۰  به  : راجع  رای دادگاه 
باسواد –متاهل –فاقد مشخصات بیشتر و آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی –دایر بر 
ترک انفاق زوجه و فرزند مشترک موضوع شکایت خانم طیبه خسروی چگنی اصالتا 
از جانب خود و به عنوان قیم آقای محمد مهدی کشاورز و کیفر خواست شماره 
971۰436611۰۰۰998 صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد نظر به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده اوال : به موجب سند نکاحیه و رو گرفت اوراق هویتی 
وجود رابطه و علقه زوجیت و ایضا قرابت نسبی ما بین طرفین محرز و مسلم می 
باشد ثانیا : شغل متهم رانندگی بوده و با این وصف نامبرده متمکن نسبی می باشد و 
در مانحن فیه دلیل یا مدرکی قانونی که حکایت از عدم تمکن مالی نامبرده را داشته 
باشد مشاهده نگردیده ثالثا :حسب مودای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه شاکی 
در مرحله تحقیقات مقدماتی شاکی حاضر به تمکین از متهم بوده و ایضا متهم از 
خرداد ماه سال 1396 تا کنون مبادرت به ترک انفاق نموده است که ایشان )گواهان ( 
از روی قطع و یقین و مستند به امور حسی مبادرت به ادای شهادت نموده اند رابعا : 
شاکی با شرط و تعهد متهم به پرداخت نفقه حاضر به ادامه زندگی مشترک و به دیگر 
بیان تمکین از متهم می باشد و در نهایت از مجموع ادله ابرازی بزهکاری متهم را 
محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۲ -16۲-16۰-144-141-14۰-19-18-
174-176-183-184-۲11 قانون مجازات اسالمی مصوب 9۲/۲/1 و ماده 53 قانون 
حمایت از خانواده مصوب 91/۲/1 مرتکب را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه 
6 محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی 

متن آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در تعهد نامه عادی مورخ 96/1۰/۲6 و حسب 
درخواست صدور رای داوری توسط متعهد له آقای خلیل اله بازگیر به شماره ملی 
4۰7۲3۲۲474 علیه متعهد آقای شمس الدین علیدوستی به شماره ملی 33۲9۲1653۰ 
مبنی بر صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲15/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل بدهی و مبلغ 985/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد مطابق با مفاد 
تعهد نامه و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و حق الزحمه 
داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و ..... بدین وسیله به آقایان خلیل اله 
بازگیر و شمس الدین علیدوستی ابالغ می گردد در تاریخ 1397/6/3 راس ساعت 
تلفن  آباد جاده کمربندی جنب شهرک صنعتی شماره 1  1۰ صبح در محل خرم 
یابند عدم حضور  به خواسته خواهان حضور  به جهت رسیدگی   ۰91616197۰3
مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در مفاد تعهد نامه قطعی و 

الزم اجرا است . 
داور قرارداد –ناصر مرادی . 

رای قاضی شورا
درخصوص دعوی خانم حلیمه زمانی به طرفیت خانم پروین یوسفی شیخ رباط به 
خواسته مطالبه اجور معوقه به مبلغ ماهیانه 5/3۰۰/۰۰۰ ریال از مورخ 96/5/۲۰ الی 
96/7/۲۰ و مطالبه قبض مصرفی و شارژ مقوم به 18/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی 
نظر به جامع اوراق و متحوای پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان 
و مالحظه رونوشت مصدق قرارداد اجاره 1۲78۰1۲5 که منضم پرونده می باشد 
و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده والیحه 
نظر  به  متداعیین  میان  اتیجاری  رابطه  احراز  همچنین  است  ننموده  ارسال  نیز  ای 
دعوی مطروحه وارد تشخیص استنادأ به مواد 198-5۰۲-515-919 قانون دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 79/1/۲1 وبند الف ماده 9 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/9/16 و 466 و49۰ قانون حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 1۰/6۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۲ ماه مال االجاره معوقه از تاریخ 
96/5/۲۰ الی 96/7/۲۰ از قرار ماهانه 5/3۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 4/785/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه مصرفی برق و مبلغ ۲/۰41/۰۰۰ ریال بابت هزینه مصرفی تلفن و 1/۲6۰/۰۰۰ 
ریال بابت شارژ و مبلغ 1/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان اصدار 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم 

محترم عمومی حقوقی شهرستان فردیس  میباشد./ ب 13۰
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان فردیس- سید رضی حسینی ویه

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره 13976۰331۰57۰۰۰647هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر وحید فرهمندی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 555 صادره از تبریز در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲665/67 مترمربع پالک 1153 فرعی از 1۲ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای رحمان مرادی 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.  1185۰م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰5/۰6 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰5/۲1

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی 
در پرونده کالسه 96۰99866119۰۰۰455 آقای احمد آمن پور فرزند سلیم اله به 
اتهام دسترسی غیر مجاز به داده ها در فضای مجازی تلگرام موضوع شکایت آقای 
داود پهلوانی تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی 
کیفری مصوب 139۲  دادرسی  آیین  قانون  ماده 174  از سوی شاکی وفق  اعالمی 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید 
و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار 

عقیده به عمل می آید. 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

آگهی ابالغ
– صفیه  قصابی  پور  عزیز  سمیه  خانم  و ضمائم   دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
عزیزپور قصابی  آقای علی عزیز پور قصابی – امیر عزیز پور قصابی – خانم نازی 

عزیز پور قصابی- اشرف دلبری 
خواهان ها  کوثر قاسمی حبشی – پرویز لطیفی حبشی – خدیجه لطیفی- طهار 
لطیفی حبشی –حمید لطیفی حبشی – نادره  لطیفی حبشی  فضه لطیفی حبشی-مجید 
لطیفی حبشی دادخواستی به طرفیت خواندگان : خانم سمیه عزیز پور قصابی – صفیه 
عزیزپور قصابی  آقای علی عزیز پور قصابی – امیر عزیز پور قصابی – خانم نازی 
عزیز پور قصابی- اشرف دلبری به خواسته  مطالبه دیه )۲ فقره تغلیط  دیه  متوفیان  
به   مقوم  سلمانی حبشی(   فاطمه  و  فرزند حسین  لطیفی حبشی  مریم  های  خانم 
/51/۰۰۰/۰۰۰ مطالبه خسارات دادرسی  مطرح به اینکه شعبه ارجاع و بشماره پرونده 
دادگستری  دادگاه عمومی )حقوقی(   کالسه  97۰99844353۰۰34۰  شعبه سوم 
شهرستان خوی  ثبت و وقت رسیدگی مورخ  6/17//97  ساعت 11:3۰  تعیین که 
حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خوی-گلوانی –

شهرستان خوی بلوار مطهری
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نفت ایران برای مشتریان آسیایی ارزان تر شد

شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی 
بارگیری  آسیا  مقصد  به  خارک  جزیره  از  که  سپتامبر  در   ایرانی 
می شوند را کاهش داد. بر اساس این گزارش، پالتس به نقل از 
یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت ایران گزارش داد قیمت فروش 
رسمی گرید »ایران الیت« به میزان 8۰ سنت در هر بشکه نسبت 
به قیمت اوت کاهش داده شد و 1.۲۰ دالر در هر بشکه باالتر از 
متوسط شاخص قیمت عمان/دوبی که پالتس برای سپتامبر ارزیابی 
کرده است، قرار گرفت. قیمت گرید »ایران هوی« به میزان 6۰ سنت 
در هر بشکه نسبت به قیمت اوت کاهش داده شد و 9۰ سنت در 
هر بشکه ارزانتر از متوسط شاخص قیمت عمان/دوبی که پالتس 
برای سپتامبر ارزیابی کرده است، قرار گرفت در حالی که قیمت 
گرید فروزان 75 سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد و 75 سنت در 
هر بشکه ارزانتر از شاخص قیمت مذکور شد. قیمت فروش گرید 
سروش نیز 8۰ سنت در هر بشکه نسبت به قیمت اوت کاهش یافته 
است و 5.55 دالر در هر بشکه ارزانتر از شاخص قیمت عمان/
دوبی برای سپتامبر شده است. شرکتها در خاورمیانه عمدتا نفت 
خود را تحت قراردادهای بلندمدت به پاالیشگاه ها می فروشند. اکثر 
تولیدکنندگان نفت دولتی در خلیج فارس قیمت نفت خود را باالتر 
یا پایینتر از شاخص قیمت تعیین می کنند، برای آسیا، شاخص قیمت 

میانگین قیمت گریدهای عمان و دوبی است. 

قیمت هفتگی نفت کاهش یافت

با وجود افزایش بیش از یک درصدی بهای نفت در پایان معامالت 
آتی روز جمعه، قیمت هفتگی آن پایین آمد، زیرا سرمایه گذاران 
نگرانند تنش های تجاری در جهان، افت رشد اقتصادی و تقاضای 

جهانی نفت را در پی داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در حالی که در پایان معامالت عصر دیروز 
بازارهای جهانی، نفت های خام برنت دریای شمال و غرب تگزاس 
به ترتیب یک افزایش 74 و 8۲ سنتی را ثبت کردند، قیمت هفتگی 
این دو نفت پایه بین المللی به ترتیب نیم و 1.۲ درصد افزایش یافت.
صندوق های سرمایه گذاری و دیگر گردانندگان پول به افزایش 

قیمت نفت در آینده چندان خوشبین نیستند.
کپیتال«  »تیکه  گذاری  سرمایه  صندوق  مدیران  از  ظهیر«  »طارق 
نیویورک گفت: به دلیل کاهش تقاضای بنزین در آمریکا با نزدیک 
شدن به فصل پاییز و نیز شروع فصل تعمیر و نگهداری پاالیشگاه 

ها، انتظار می رود قیمت های نفت در آینده همچنان تنزل یابند.
وی تاکید کرد: فکر می کنم تقاضای نفت کاهش می یابد.

گر چه تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورهای 
جهان از جمله چین، چشم انداز رشد اقتصادی را تیره کرده اما 

دورنمای شاخص دالر بهتر شده است.
افزایش شاخص دالر، کاهش قیمت نفت را در پی دارد، زیرا با 
افزایش نرخ برابری دالر در مقابل سایر ارزها، مشتریانی که واحد 
پولیشان ارز دیگری بجز دالر است ناچار می شوند برای خرید هر 
بشکه نفت، بهای بیشتری بپردازند و در نتیجه نفت کمتری خریداری 

می کنند.

نفت در جهان

برای نخستین بار در خطوط لوله؛

فعال سازی ویبراسوئیچ پمپ های 
مراکز انتقال نفت منطقه تهران

و  لوله  خطوط  شرکت  سطح  در  بار  اولین  برای 
و  تنظیم   ، دادن  قرار  مدار  روی  ایران،  مخابرات 
کالیبراسیون ویبراسوئیچ های لرزشی پمپها از روی 
کاتالوگ و منطبق با گراف در منطقه تهران اجرا و پیاده 
سازی شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
منطقه تهران، قاسم اسدی- رئیس نوبتکاری تعمیرات 
و مسئول CBM در اینباره گفت: یکی از سوئیچ 
های محافظتی بسیار مهم در پمپ های انتقال مواد 
نفتی، سوئیچ لرزشی است که طبق کاتالوگ موجود، 
دستگاه را در برابر لرزش های ناشی از آنباالنسی، ناهم 
محوری و بسیاری از اشکاالت دیگر که به صورت 
لرزشی در دستگاه، خودنمائی می کند، ایمن می سازد.
طبق  سوئیچ  این  تنظیم  مراحل   : کرد  اضافه  وی 
کاتالوگ شرکت سازنده بر روی یک دستگاه که از 
نظر لرزشی شرایط مناسبی دارد انجام و در 3 مرحله 
تنظیم می گردد و بر اساس شرایط، ممکن است نیاز 
به تصحیح بر اساس گراف انتهائی کاتالوگ نیز باشد.

وی ادامه داد: فعال نمودن این سوئیچ بر روی پمپ 
ها، نیاز به پایش ماهانه دستگاه را برطرف نموده و در 
مواقعی که این سوئیچ عمل می کند می توان به سراغ 
پمپ رفت و اشکال را ابتدا بررسی و تشخیص داد، 

سپس برطرف ساخت.
وی با اشاره به مشارکت کارشناسان اظهار داشت : این 
طرح در حال حاضر در کلیه پمپ های مراکز منطقه 
در حال اجرا می باشد و با گذشت یکماه فعالیت با 

همکاری واحد ابزاردقیق صورت پذیرفته است.
اسدی افزود : در مرحله نخست دستگاه مذکور را برای 
تنظیمات به دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 
ارسال و در آنجا هیئتی تحت نظارت دکتر بهزاد به این 
نتیجه رسیدند که دستگاه می بایست در محل منطقه 
این  تنظیم شود.  کاتالوگ  با دستورالعمل  منطبق  و 
مقام مسئول با تشریح خروجی این طرح اذعان کرد 
: یکی از مهمترین اشکالهای پیش رو در مراکز انتقال 
نفت، موضوع لرزش پمپها به شمار می رود که دالیل 
مختلفی بر آن متصور است که خوشبختانه پیاده سازی 
این طرح هم اکنون قادر است لرزشهای ناخواسته 
و نامطلوبی که از یک حد مشخص باالتر است را 
شناسائی و به طور اتوماتیک پمپ را از ادامه فعالیت 
متوقف سازد تا رفع اشکال انجام و از تخریبهائی که 
مستلزم صرف وقت، هزینه و سایر مشکالت دیگر 
است پیشگیری نماید. وی این دستاورد را یکی از 
خروجی های فرآیند ارتعاش سنجی منطقه تهران نامید 
که قریب به دو سال به صورت جدی و علمی در 
منطقه تهران مورد توجه، بحث، بررسی و فعالیت قرار 

گرفته است.

کوتاه از انرژی

آگهی ابالغ رای 
دراجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم مریم 
پرهام فرزند محمد- دارای شماره شناسنامه 1742589 صادره از اهواز 

ابالغ می گردد.
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  درهیات  شما  پرونده  اینکه  نظربه 
البرز  درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان 
شماره  پژوهش  قابل  رای  وطی  است  قرارگرفته  بررسی  مورد 
به  موقت  انفصال  به   97/03/27 مورخ   0110041004397004301
مدت سه ماه محکوم شده اید الزم است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
انتشاراین آگهی به نشانی : کرج - بلوارطالقانی شمالی باالترازمیدان 
بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه   - اداری  شهرک  طالقانی 
درمانی البرز - هیات بدوی رسید گی به تخلفات اداری کارمندان جهت 
رویت رای مذکور مراجعه نمایید بدیهی است پس ازانقضای مهلت 
صدورحکم  وبرابر  بود  نخواهد  قبول  قابل  اعتراضی  هیچگونه  مقرر 

مربوطه اقدام خواهد شد.
شناسه اگهی :224450

رئیس هیات 

دعوتنامه پذیرش عضو
انجمن کارگری رانندگان حمل مسافر و بار شهرستان چگنی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران، 
انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. 

به  تمایل  مذبور در صورت  رانندگان شاغل در صنف  کلیه 
عضویت در این انجمن از تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف 7 
روز میتوانند درخواست کتبی خود را به نشانی سراب ناو کش 

مغازه آقای رضایی 33338639-066 ارسال یا فکس نمایند. 
هیات موسس : 

1-غالم رضا شرفی 
2-تیمور میرزایی 

3-بهروز کامفر 
نماینده هیات موسس: بهروز کامفر      

تلفن :09166612408 

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب حمید رمضانی فرزند ذوالفعلی به شماره ملی ۲۰8۰351461 
و شماره دانشجوئی 9۰1۲۲681 رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت مازندران 

بهشهر)بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی موتورسیکلت روان CG1۲5 به شماره شهربانی 588-36938 مدل 
 IRACY861۰886۰۲786 86۰۲786 : VIN :1386 و شماره موتور: 39۰38549 و شماره تنه 

بابلبنام وحید قاسم نتاج آقا محلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ابالغیه
شماره پرونده: 96۰998۲88۲4۰141۰     بایگانی:97۰۲31 

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: بهمن حسنینام پدر: برجعلی کدملی: 666۰۰5965۲
 نشانی: تهران- اسالمشهر 

از  بعد  اسالمشهر-  1۰:۰۰محل حضور:  ساعت  دوشنبه   97/۰6/19 تاریخ حضور: 
میدان نماز- خیابان شهید صیاد شیرازی- مجتمع قضایی اسالمشهر

 تاریخ حضور: 97/۰6/19 دوشنبه ساعت 1۰:۰۰
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م/الف 1۰53

 شعبه 101  دادگاه کیفری
 دو شهرستان اسالمشهر )101 جزایی سابق(

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم اسرافیل علی پور مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96۰998۲88۲4۰141۰  و شماره بایگانی 
97۰۲31 شعبه 1۰1  دادگاه کیفری ۲ شهرستان اسالمشهر )1۰1 جزایی سابق( ثبت و 
وقت رسیدگی به مورخ 1397/۰6/19 ساعت 1۰:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 1۰53 
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101  دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر)101 جزایی سابق(- 

میثم محمدی خانا پشتانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/ خانم  صغری  کشتار دارای شناسنامه شماره   374۲4 بشرح دادخواست به کالسه  
97۰9۲5/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان علی کشتار بشناسنامه  91 در تاریخ97/4/3۰  اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- رحیم   کشتار فرزند علی –ش 
ش 73 خوی –پسر متوفی/۲-ناصر   کشتار فرزند  علی -ش ش  74 خوی-پسر 
متوفی/3-  رسول   کشتار فرزند علی -ش  ش 374۲3  –خوی-پسر  متوفی/4-   
حسن کشتار فرزند علی ش ش155   -جلفا پسر متوفی/5- حسین   کشتار فرزند 
علی ش ش  49 خوی- پسر متوفی/6-  صغری کشتار فرزند علی ش ش374۲4 
خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

دادنامه 
– شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان  پرونده کالسه97۰99846347۰۰۰14   

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 97۰99746347۰۰657  
داگر    محمد  آقای  وکالت  با  عیسی   فرزند  ولیزادگان  مجتبی  آقای  خواهان 
فرزندبخشعلی   محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی 

–جنب بانک سپه ساختمان محمدیه – طبقه فوقانی 
خواندگان: 1- آقای مهدی ضرغامی  ۲- آقای ای نور حسین زاده فرزند ایاز 3- آقای 

پرویز اصالنی فرزند حسن همگی مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه بابت یک فقره چک 

بطرفیت   فرزند عیسی   ولیزادگان  آقای مجتبی  : در خصوص دعوی  دادگاه   رای 
فرزند حسن     اصالنی  پرویز  آقای   -  ۲ ایاز  فرزند  زاده  نور حسین  ای  آقای   -1-
3- آقای مهدی ضرغامی  بخواسته مطالبه وجه یکفقره چک بشماره 939118 بتاریخ 
و  اصول  بقای  به  توجه  با  ریال   5۰/۰۰۰/۰۰۰ بمبلغ  سپه  بانک  بعهده   95/1۲/۲۰
مستندات مذکور در ید مدعی  و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه  ،اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه محقق شده  و چون خواندگان علرغم 
ابالغ و به اطالع در قبال دعوای  مطروحه حاضر نشده و دفاع موثری معمول نداشته 
و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه  نکرده اند لذا  شورا با استناد به مواد  31۰ 
و 313 و 314 و 315  قانون تجارت و مواد  194 و 198 و 519 قانون ایین دادرسی  
مطروحه  دعوی  قانون صدور چک  ماده ۲  الحاقی  تبصره  و  مدنی مصوب 1379 
را  وارد تشخیص نموده، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  
5۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ ۰۰۰/ 68۰ 
ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول  و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی بوده ظرف ۲۰ 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع شورا  و پس از انقضا آن 
ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم حقوقی خوی  می باشد/ ق

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی  4367/44 – اصلی بخش ۲ خوی برابر سند الکترونیکی بنام جعفر 
عزتی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با تسلیم استشهادیه 
مدعی است  سند مالکیت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. 
لذا مراتب  به استناد ماده 1۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که 
در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط 

در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

مدیر سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی 
نفت ایران گفت: شرکت ملی نفت چین )سی.

ان.پی.سی( با سهم 8۰.1 درصدی در فاز 11 
پارس جنوبی جایگزین توتال فرانسه شد و به 

کار ادامه می دهد.
دوازدهم  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نفتی  جدید  قرارداد  نخستین  پارسال  تیرماه 
و  ایران  نفت  ملی  بین شرکت  پساتحریم  در 
کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی 
توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
امضا شد.بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم 
بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده 
بود که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین 
اعضای  ایران  پتروپارس  و  )سی.ان.پی.سی( 
به  توتال  دادند.سهم  می  تشکیل  را  آن  دیگر 
عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 5۰.1 
درصد بود. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 3۰ و 19.9 
درصد سهم داشتند.بر اساس قرارداد در صورت 
کنار رفتن توتال، شرکت ملی نفت چین سهم 
این شرکت فرانسوی را در اختیار گرفته و به 
کرد.در  می  فعالیت  کنسرسیوم،  رهبر  عنوان 

همین پیوند، مدیر سرمایه گذاری و کسب وکار 
ایران دیروز درباره تکلیف  شرکت ملی نفت 
فاز 11 پارس جنوبی اعالم کرد: مناقصات فاز 
11 پارس جنوبی برگزار شده و کار در آن با 
سرعت بیشتری در حال پیگیری است.به نوشته 
تارنمای وزارت نفت، محمد مصطفوی درباره 

امضای قراردادهای جدید برای توسعه میادین 
نفتی گفت: فکر می کنم امضای قرارداد توسعه 
میدان آزادگان و الحاقیه فاز دوم میدان یادآوران 

قطعی باشد.
مصطفوی بیان داشت: اگر بخواهیم واقع بینانه 
نگاه کنیم سی.ان.پی.سی شرکت خوبی است، 

جهان  نفتی  بزرگ  شرکت  پنج  فهرست  در 
قرار دارد و به شدت در حال رشد و رقابت با 
شرکت های مطرح نفتی دنیاست. به گفته وی، 
چین بزرگ ترین بازار مصرف انرژی دنیاست و 
نه فقط در شرایط تحریم، بلکه در هر شرایطی 
باید با چینی ها کار کرد.وی اضافه کرد: چین به 
عنوان بزرگ ترین بازار انرژی دنیا که سریع ترین 
رشد را تجربه می کند، می تواند شریک راهبردی 
ایران  جمله  از  انرژی  عرضه کننده  کشور  هر 
با  همکاری  کرد  تاکید  شود.وی  محسوب 
شرکت های بزرگ چینی جنبه راهبردی برای 
ادامه  دارد.مصطفوی  ایران  نفت  ملی  شرکت 
رییس جمهوری  موضع گیری  از  پیش  داد: 
آمریکا )برای خروج از توافق هسته ای برجام( 
اوضاع پیچیده تر بود؛ چون طرف های خارجی 
تکلیف  اکنون  نمی دانستند؛  را  خود  تکلیف 
روشن شده است و با اطمینان می گویم روزهای 
پرکاری پیش رو داریم.وی از ادامه فرایندها در 
سه قرارداد نفتی که پارسال امضا شد خبر داد 
مانند  بزرگ  میدان های  توسعه  کرد:  اضافه  و 
آزادگان با شتاب پیگیری و قرارداد توسعه آن 

امسال امضا می شود.

بازیافت  تولید  خط  ها،  چینی  گذاری  سرمایه  و  مشارکت  با   
پلی پروپیلن و پلی اتیلن به ظرفیت تولید روزانه 8 تن تولید محصول 

پلیمری در شیراز راه اندازی شد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، واحد تولید گرانول پلی اتیلن و 
پلی پروپیلن از ضایعات قابل بازیافت پتروشیمی با مشارکت سرمایه 

گذار چینی در شهرک صنعتی آباده راه اندازی شد.
در این کارخانه از ضایعات قابل بازیافت پتروشیمی شامل پلی اتیلن و 
پلی پروپیلن، گرانول پلی اتیلن و پلی پروپیلن تولید و بخش عمده ای 

از محصوالت این کارخانه صادر می شود.
با راه اندازی این کارخانه به ظرفیت روزانه 8 تن تولید محصول، در 

حال حاضر برای 3۰ نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است.
با اجرای طرح توسعه در زمینی به مساحت 4 هکتار، این ظرفیت به 
15 تن در روز افزایش می یابد و با راه اندازی فاز های دوم و سوم 

ظرفیت اشتغال به بیش از 1۰۰ نفر می رسد.

 راه اندازی خط تولید ابزیافت 

پیل پروپیلن و پیل اتیلن در پرتوشیمی

پاالیشگاه ها و یک شرکت پتروشیمی کره جنوبی در پی کاهش 
خرید از ایران، افزایش خرید نفت فوق سبک از قطر، آمریکا و سایر 
کشورها را آغاز کرده اند. شرکت »اس کی اینوویشن« که بزرگترین 
پاالیشگاه نفت کره جنوبی از نظر فروش است، اعالم کرد واردات 
نفت ایران را به طور مستمر کاهش داده و منابع واردات نفت خود 
را متنوع کرده است. یک مقام این شرکت که مایل نبود نامش فاش 
شود، اظهار کرد: وابستگی ما به میعانات ایران کاهش یافته و ما 
میعانات بیشتری از اروپای شمالی و غرب آفریقا از جمله قطر و نروژ 
خریداری می کنیم. کشورهای خاورمیانه 75 درصد از نیاز نفتی »اس 
کی اینوویشن« در سه ماهه دوم امسال را تامین کردند در حالی که 
سهم آمریکا، کانادا، آمریکای شمالی و اروپا 14 درصد بود. بر اساس 
گزارش هلنیک شیپینگ نیوز، این شرکت در فاصله ژانویه تا ژوئن 8 
میلیون بشکه نفت خام از آمریکا وارد کرد و بزرگترین خریدار کره 
ای نفت آمریکا در مدت مذکور شد. تحوالت اخیر بدنبال وضع 
تحریمهای آمریکا علیه ایران روی داده است. دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا در توییتر هشدار داده است هر کسی با ایران معامله 
کند، با آمریکا معامله نخواهد داشت. آمریکا پس از اعالم خروج از 
برجام، کره جنوبی و سایر کشورها را برای توقف واردات نفت از 
ایران تحت فشار قرار داده و یک مهلت 18۰ روزه داده است که 
در چهارم نوامبر به پایان می رسد. شرکت »هیوندای اویل بانک« که 
ظرفیت روزانه 13۰ هزار بشکه میعانات دارد، در ژوییه از نروژ، قطر، 

نیجریه و آمریکا میعانات خریداری کرد. 

 واردات میعاانت کره جنویب

 متنوع شد

وزیر بازرگانی ژاپن در مصاحبه با شبکه دولتی HNK اظهار کرد این 
کشور به مذاکرات با آمریکا برای دریافت معافیت از تحریمها علیه 
نفت ایران ادامه می دهد زیرا توکیو در تالش است تا در امنیت تامین 

انرژی و فعالیت شرکتهای ژاپنی خللی وارد نشود.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، هیروشیگه سکو اظهار کرد: ژاپن و 
آمریکا اوایل ماه میالدی جاری پیرامون تحریمهای ایران مذاکراتی 
که  این  بر  مبنی  کشورش  موضع  ژاپن  بازرگانی  وزیر  و  داشتند 
تحریمها نباید فعالیت شرکتهای ژاپنی را مختل کرد، اعالم کرد. طبق 
اعالم وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن، واردات نفت این 
کشور از ایران در فاصله ژانویه تا ژوئن سال ۲۰18 به 16۲ هزار و 
۲۲۲ بشکه در روز رسید که ۲.7 درصد در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته کاهش داشت. میزان واردات از ایران معادل 5.3 درصد 

از مجموع واردات نفت ژاپن در نیمه اول سال میالدی جاری بود.
بالفاصله پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تحریمها 
علیه ایران را اعالم کرد، ژاپن از تالش برای دریافت معافیت از 
تحریمهای نفتی ایران خبر داد. مذاکرات در طول تابستان انجام شده 
و گزارشها حاکی از آن است که آمریکا از ژاپن خواسته است واردات 
نفت ایران را به کلی متوقف کند. یک مقام دولتی بلندپایه آمریکا روز 
دوشنبه در یک کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران در پرسشی پیرامون 
مذاکرات با ژاپن برای معافیت از تحریمها گفت: ما مذاکرات محرمانه 
با سایر دولتها در باره این موضوعات را فاش نمی کنیم و همان طور 

که اعالم کردیم هدف ما به صفر رساندن واردات نفت ایران است.

مذاکرات ژاپن برای ادامه واردات 

نفت ایران

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت: 

شرکت چینی با  80 درصد سهم در فاز11 
پارس جنوبی جایگزین توتال شد
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تامین کسری تخم مرغ از طریق واردات  

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به مردم توصیه می کنیم مرغ ریز 
مصرف کنند،گفت: کسری تخم مرغ را برای تعادل قیمت از طریق واردات 

تأمین می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی رضایی با بیان اینکه کشور ما  در ضریب 
تبدیل و نسبت خوراک طیور به تولید نسبت به همه جای دنیا عقب تر است، 
اضافه کرد: متأسفانه مردم ما مرغ درشت را می پسندند درحالی که مرغ درشت 
دورریز زیادی دارد و تولیدکننده برای تولید مرغ درشت و سنگین ضریب 
تبدیلش خراب می شود.وی گفت: توصیه ما به مردم این است که  مرغ سایز 
و کوچک را استفاده کنند که سالمت و ضریب تبدیل بیشتری دارد.رضایی 
با اشاره به  افزایش قیمت مرغ هزار تومان در بازار ادامه داد: این قیمت ناشی 
از تغییرات قیمتی  نهاده ها است ضمن اینکه قیمت های جهانی خوراک طیور 
افزایش پیدا کرده است.رضایی درباره نوسانات بازار تخم مرغ نیاز با بیان اینکه 
به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان در سال قبل با مشکالتی مواجه شدیم، 
گفت: به همین جهت امسال جوجه ریزی بسیار زیادی در حوزه پولت)جوجه 
یکروزه تخم گذار نابالغ( و مرغ تخم گذار انجام شده است.وی تصریح کرد:  
تمام تالش ما در این جهت است که تولید تخم مرغ به اندازه نیاز داخل باشد و 
در صورت کسری، نیاز را برای تعادل قیمت از طریق واردات تأمین می کنیم.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ساالنه 75 میلیون 
تن خوراک دام و طیور در کشور موردنیاز است، گفت: از این میزان کمتر از 1۰ 
میلیون تن آن وارداتی است.وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید خوراک دام 
صنعتی ۲۰ میلیون تن ظرفیت سازی شده است، افزود: تنها نصف این ظرفیت 
فعال است.رضایی اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع تأمین خوراک دام و 
طیور و آبزیان بحث کاماًل فنی، علمی و تکنولوژیک است، توصیه می شود تا 
تولیدکنندگان این بخش از خوراک آماده استفاده کنند.به گفته این مقام مسئول 
دولتی، این اقدام سالمت تولید را تضمین می کند.وی درباره واردات نهاده های 
دامی ازجمله سویا و ذرت نیز افزود: این دو محصول به دلیل آب بری باال و 
شرایط اقلیمی کشور به عنوان آب مجازی وارد می شوند تا فشار آبی برای 

تأمین نهاده و تولید دام و طیور نداشته باشیم.

 ایجاد شرکت های دانش بنیان
 قوه محرکه صنعت هوایی

 دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، 
گفت: ایجاد شرکت های دانش بنیان در صنعت هوایی می تواند قوای محرکه 

برای جذب ایده های جدید و ایجاد اشتغال موثر برای قشر متخصص باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، منوچهر منطقی در خصوص ضرورت توسعه 
شرکت های دانش بنیان حوزه هوایی، بیان کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان 
در حوزه هوایی و هوانوردی ضروری است، البته باید توجه داشت که کسب 
تجربه و سپری کردن دوره های آموزشی در این زمینه الزامی است.وی افزود: 
ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی با تالش برای جلب مشارکت 
شرکت های دانش بنیان از یک سو و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه 
مفاهیم استاندارد و همچنین تشکیل جلسات هم اندیشی و رایزنی با سازمان 
هواپیمایی کشوری برای تسهیل این موضوع تالش های همه جانبه ای بکار 
برده است.به گفته منطقی، معاونت علمی و ستاد توسعه هوایی و هوانوردی 
معاونت علمی با حمایت از شرکت های فعال هوایی برای ترویج و توسعه 

صنعت هوایی تالش مضاعفی داشته است.

خبر

پنج سیاست اعتباری جدید بانک 
مسکن برای ساماندهی بازار

مدیرعامل بانک مسکن از پنج سیاست اعتباری جدید 
بازار مسکن خبر داد و گفت: افزایش عرضه مسکن 
متناسب با الگوی تقاضای مصرفی و افزایش نرخ 

تسهیالت از مهمترین اولویت های این بانک است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ابوالقاسم رحیمی 
انارکی« دیروز اظهار داشت: مقابله با کاهش سطح 
پوشش دهی تسهیالت خرید مسکن به دنبال جهش 
قیمت ها در بازار ملک و همچنین کمک به افزایش 
عرضه مسکن مناسب با الگوی تقاضای مصرفی در 
جامعه از جمله سیاست های اعتباری جدید این 
بانک است.وی بیان کرد: باید پذیرفت که جهش 
های اخیر قیمتی در بازار مسکن و نوسان های آن، 
قدرت خرید  کاهش سطح  بر  را  منفی خود  آثار 
متقاضیان مصرفی مسکن و کاهش سهم تسهیالت 
بانکی از هزینه خرید مسکن گذاشته است و از این 
رو اقدام هایی در بانک مسکن آغاز شده تا بتوانیم 
آثار تورمی را تا حدی تعدیل کنیم.وی توضیح داد: 
سیاست های اعتباری بانک مسکن برای امسال به 
شکلی تدوین شده که پرداخت تسهیالت بانکی 
برای ساخت مسکن تنها مشمول ساخت واحدهای 
مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود و به این 
ترتیب متوسط متراژ در تهران 75 مترمربع و در سایر 
افزود:  انارکی  است.رحیمی  مترمربع  شهرها 1۰۰ 
امسال تسهیالت بانکی ساخت مسکن تنها به این 
گروه از واحدها پرداخت می شود و برای واحدهای 
بزرگ متراژ و بزرگ مقیاس پرداخت تسهیالت را 
قرار  همچنین  داشت:  اظهار  داشت.وی  نخواهیم 
است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از 
شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و 
قیمت مسکن را در قالب »افزایش سهم تسهیالت« 
جبران کنیم؛ در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک 
مرکزی ارایه شده که در در دست بررسی کارشناسی 
افزایش  پیشنهادها،  این  از  یکی  افزود:  است.وی 
سقف تسهیالت خرید مسکن با استفاده از اوراق 
از  پرداختی  تسهیالت  فعلی  سقف  تا  تقدم  حق 
انداز مسکن یکم است یعنی  محل صندوق پس 
تسهیالت خرید مسکن با استفاده از این اوراق از 
سقف 6۰ میلیون تومان کنونی به 8۰ میلیون تومان 
برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.وی ادامه داد: 
در مورد صندوق پس انداز مسکن یکم نیز در نظر 
داریم سقف سنی آپارتمان های مشمول دریافت این 
تسهیالت را از 15 سال به ۲۰ سال افزایش دهیم 
تا از این طریق واحدهای بیشتری که اکنون امکان 
برخورداری از تسهیالت را ندارند، به دایره انتخاب 

متقاضیان خانه اولی اضافه شوند.

خبر

واردکنندگان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده 
با ارز 4۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه 
کنند و یا مابه التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری 
در پاسخ به اینکه این وزارتخانه چگونه بر عرضه 
نظارت  تومانی   4۲۰۰ ارز  با  شده  وارد  کاالهای 
می کند تا این کاالها از جمله خودرو، گران تر از 
نرخ مربوطه عرضه نشوند؟ اظهار کرد: شرکت هایی 
کرده اند،  وارد  تومانی  ارز 4۲۰۰  با  را  که خودرو 
مشمول نظام قیمت گذاری بوده و باید خودروها را 
متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند.وی ادامه داد: 
می خواهند خودروهای  اگر  واردکنندگان خودرو 
وارد شده با ارز 4۲۰۰ تومانی را با قیمت های حاشیه 
بازار عرضه کنند، باید مابه التفاوت آن را به دولت 
پرداخت کنند بنابراین این شرکت ها نمی توانند از 
این نمد کالهی برای خود ببافند.وی با بیان اینکه 
چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ 
شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان 
انتقاد  تصمیم  این  از  هم اکنون  حال  این  با  کرد: 
می شود که چرا به همه کاالها بدون محدودیت ارز 
4۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به عنوان مثال امروز 
قضاوت می کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع 
می دادیم یا نه که اگر االن از من بپرسید می گویم 

بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می شد. البته 
ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان 
زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که 
واردات کاال فقط با نرخ ارز واحد 4۲۰۰ تومانی 
باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون 
محدودیت به همه کاالهای مجاز تعلق می گیرد.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه اخیرا 
وزارت صنعت، لیستی از شرکت های متخلف در 
پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو 
منتشر کرد که بعضا عنوان شد این لیست کامل 
نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تاخیر شد؟ 

اظهار کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت 
برخی سودجویان  و  کارمند  تعدادی  با همکاری 
صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این 
تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به 
موقع و پیش از آنکه رسانه ای شود، به تمام مراجع 
ذیربط از جمله وزارت اطالعات، گمرک، تعزیرات 
و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه 
تخلف شد.وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف 
وضعیت  سفارش،  ثبت  سامانه  زیرساخت های 
نامناسبی داشت که آن را اصالح کردیم و امروز 
به گونه ای این سامانه اصالح شده است که امکان 

وقوع مجدد چنین تخلفاتی به شدت کاهش یافته 
انتشار  اینکه چرا  به  است.شریعتمداری در پاسخ 
لیست متخلفان اینقدر طوالنی شد، اظهار کرد: ما 
در دی ماه IP ،1396های متخلف را اعالم کردیم. 
اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با 
چه کسانی در مجموعه تماس داشتند، مشخص نبود 
که به دستگاه های مربوطه منعکس شد تا رسیدگی 
شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما اعالم 
شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده 
و ما پیگیری می کنیم که می گویند در جریان است.
وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که 
به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده اند، 
از گمرک ترخیص و وارد بازار شده اند، چگونه با 
آنها برخورد می کنید؟ اظهار کرد: شناسایی آنها ساده 
است زیرا مشخصات شان ثبت شده و وجود دارد. 
اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، 
دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که 
دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود.وزیر صنعت، 
دستگاه  کرد: 6481  خاطرنشان  تجارت  و  معدن 
خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد 
شد که از این تعداد 4547 دستگاه در گمرک باقی 
مانده و 1934 دستگاه ترخیص شد که در رابطه 
با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتما 

رسیدگی کرده و مابه التفاوت را اخذ می کند.

هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی؛

اتمام حجت با واردکنندگان خودرو با ارز دولتی  

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/3۰3/97شعبه اولشورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
عزیز محمدیاندرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
احمدمحمدیاندر تاریخ  1396/9/۲۰در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند 
از: 1.صادق محمدیان ۲.صیداحمدمحمدیان 3.عزیز محمدیان 4.عبداله محمدیان 5.آلتون 

محمدیان 6.فیروزه محمدیان 7.گوهر محمدیان 8.پروین محمدیان 9.خاتون فتاحی یار
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 اولشورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13976۰331۰55۰۰۰881 مورخه 97/4/۲3هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم عمران 
عزیزپور فرزند قدرت بشماره شناسنامه 586صادره از هشترود دریک دانگ یک قطعه 
آباد  واقع درصالح  اصلی  مربع پالک 36  به مساحت 464متر  احداثی  بابنای  زمین 
خریداری از مالک رسمی اقای/ستارکوهداراز صفحه 419 دفتر1193 محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
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آگهی دادنامه
پرونده کالسه96۰998613۰1۰۰7۰۲شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندر 
ماهشهرتصمیم نهایی شماره.خواهان:بانک مهراقتصادباوکالت خانم زینب عدالت جوفرزندجابربه 
حسونی  عبدالحسین  تختی.خواندگان:1-آقای  آژانس  روبروی  سربندر-بازارشهرداری  نشانی 
فرزند غوولی به نشانی خوزستان-بندرماهشهر-پایگاه دریابانی پاسگاه بوطاهری۲-آقای عادل 
طالقانی خیابان سربندرکوچه  نشانی خوزستان-بندرماهشهر-شهرک  به  فرزند حسین  عساکره 
سوم سمت چپ3-آقای بهمن داستان زاده فرزندماندنی به نشانی خوزستان-بندرماهشهر-پایگاه 
خوزستان-بندرماهشهر-پایگاه  نشانی  فرزندخسروبه  دهدشتی  علی  ماهشهر4-آقای  دریابانی 
دریابانی ماهشهرپاسگاه شاهزاده عبداهلل هندیجان.خواسته:مطالبه وجه بابت.رای دادگاه:درخصوص 
عدالت جوبه  زینب  خانم  ثبت 1۰۲۰۰344۰45باوکالت  شماره  مهراقتصادبه  بانک  دادخواست 
طرفیت آقایان1-عبدالحسین حسونی فرزندغوولی ۲-علی دهدشتی فرزندخسرو3-بهمن داستان 
زاده فرزندماندنی4-عادل عساکره فرزندحسین به خواسته مطالبه مبلغ۲84/98۰/3۰6به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وکیل خواهان اظهارنمودندخوانده ردیف اول اقدام 
به اخذیک فقره تسهیالت درتاریخ9۲/1۰/19به موجب مدارک پیوست وباضمانت خواندگان ردیف 
دوم وسوم اقدام وخوانده نسبت به پرداخت اقساط درسررسید امتناع ورزیده ناگزیراقامه دعوای 
وتقاضای ورودخواسته رانموده است حال باعنایت به محتویات پرونده باالخص قراراستنادی 
که حکایت ازاخذتسهیالت ازناحیه خوانده ردیف اول وضمانت خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
اخطاریه درجلسه حضورنیافته ودلیل ومدرکی مبنی برپرداخت مافی الذمه ارائه ننموده ومحتویات 
خواهان  ادعای  فوق  دارد.لهذابنابرمراتب  خواندگان  ازمدیونیت  حکایت  مرحله  تااین  پرونده 
راواردتشخیص وبااستنادبه مواد۲۲1و۲19و1۰قانون مدنی وماده1قانون نحووصول مطالبات بانکی 
مصوب1368ومواد519و5۲۲قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول 
تاسوم به نحوتضامنی به پرداخت مبلغ۲84/98۰/3۰6ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی به 
مبلغ7/974/31۰ریال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعالم می نماید.و 
درخصوص خوانده ردیف چهارم)آقای علی عساکره(نظربه اینکه وکیل خواهان قبل ازوروددادگاه 
به ماهیت دعوای طی الیحه شماره961۰۰9613۰1۰۰9۲6دادخواست خویش رامستردنموده است 
لذا دادگاه مستندابه بندالف ماده1۰7قانون آیین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست خواهان راصادرو 
اعالم می نماید.رای صادره درخصوص شق اول دادنامه غیابی وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ 
قابل واخواهی دراین مرجع وپس ازآن ظرف مدت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 
تجدید نظراستان خوزستان ودرخصوص شق دوم دادنامه ظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.   شماره م.الف)16/36۰(
عزیزخیام زاده-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ماهشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13976۰331۰55۰۰۰88۰ مورخه 97/4/۲3هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم ابراهیم 
عزیزپور فرزند قدرت بشماره شناسنامه 658صادره از هشترود دریک دانگ یک قطعه 
آباد  واقع درصالح  اصلی  مربع پالک 36  به مساحت 464متر  احداثی  بابنای  زمین 
خریداری از مالک رسمی اقای/ستارکوهداراز صفحه 419 دفتر1193 محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
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رونوشت آگهی حصروراثت
آقای غفورکرمی چمه دارای شناسنامه شماره3بشرح دادخواست به کالسه355،97ازاین دادگاه 
کرمی چمه  امیدعلی  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست 
بشناسنامه464درتاریخ3تیر1397   اقامتگاه دائمی خود بدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:شرح ذیل  1_غفورکرمی چمه به شماره شناسنامه3،نسبت بامتوفی:پسرش 
چمه  کرمی  3_آرمین  بامتوفی:پسرش  ش:496۰۰۰4177،نسبت  ش  به  چمه  کرمی  ۲_آرش 
ش:16،نسبت  ش  به  چمه  4_مانداناکرمی  بامتوفی:پسرش  ش:496۰۰95۰67،نسبت  ش  به 
بامتوفی:دخترش 5_شراره کرمی چمه به ش ش:47،نسبت بامتوفی:دخترش 6_نقره رضائی به ش 
ش:155،فرزندرضا،نسبت بامتوفی:همسرش            اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 

نشرنخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بیستون دهقان

آگهی مزایده نوبت اول
 به  حکایت پرونده کالسه 97۰۰59اجرای احکام حقوقی محمود آباد و به موجب نیابت صادره 
از دادگستری شهرستان بابل محکوم علیهم آقای سید رامین مظفری و غیره وارث مرحوم علی 
اصغر مظفری محکوم است که پرداخت مبلغ 1۲61۲618۲1 ریال در حق محکوم له  آقای سید 
رضا قربانی با وکالت آقای حمید رضا حسن زاده در این دادگاه و مبلغ 6۲743۰91ریال بابت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه 
نسبت به توقیف و ارزیابی یک منزل مسکونی عرصه و اعیان متعلق مرحوم علی اصغر مظفری 
اقدام گردید. که  مشخصات آن عبارتند از آدرس ملک واقع در محمود آباد خیابان امام کوچه 
نسیم 59 پالک 56 می باشد ملک فوق دارای سند عادی قولنامه به شماره ۲5۲ مورخ 8۲.4.4 
مشاور امالک خزر به مساحت تقریبی 19۰ متر مربع می باشد حدود اربعه ملک شماال به طول 
8.۲5متر به ملک آقای  محمد رضا پور شرقا به طول ۲3 متر به ملک مجاور کوچه شخصی 
آقای رضاپور جنوبا به طول8.۲5 متر به کوچه 8 متری نسیم 59 و غربا به طول ۲3 متر به ملک 
آقای محمدزاده محدود می گردد در داخل ملک یکدستگاه ساختمان نیم پیلوت واقع گردیده 
زیربنای156.۲7  مورخ 8۲.1.۲8با  به شماره 9۲5  پروانه ساختمانی  دارای  این ساختمان  که 
مترمربع همکف 1۰9.75متر مربع و نیم طبقه 46.55متر مربع از شهرداری محمودآباد بوده اما 
فاقد گواهی پایان کار میباشد بنای مورد نظر به صورت یک واحد سوئیت در طبقه همکف 
نیم طبقه مورد بهره برداری قرار دارد  و یک واحد مسکونی دو خوابه در طبقه همکف و 
ساختمان دارای قدمت ساخت حدود ۲5 سال بوده و مشخصات ظاهر بنا عبارت است اسکلت 
به صورت سازه مصالح بنایی با سقف بام شیروانی نماسرامیک پنجره ها آلومینیوم معمولی با 
حفاظ آهنی درب ورودی واحد چوبی سیستم گرمایش بخاری گازی سیستم سرمایش اسپلیت 
دیوارها کاغذ دیواری و سقف گچی و سفید کاری و ابزار پله ورودی سنگ با نرده آهنی و پله 
داخل واحد سنگ با نرده چوبی کمد دیواری چوبی در هر دو اتاق خواب دیوارهای سوئیت 
طبقه همکف با پوشش pvc حمام و توالت مستقل در سوئیت حیاط با. کف موزاییک و باغچه 
و گلکاری و درختکاری با یک در آهنی ماشین رو می باشد نتیجتا  با توجه به سایر عوامل موثر 
در امر ارزیابی و موقعیت مکانی و ارزش منطقه ای ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیانی ملک 
موصوف به مبلغ168۰۰۰۰۰۰۰ ریال یک میلیارد و 68۰ میلیون ریال برآورد و تعیین گردیده 
لذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی موارد توقیفی از طریق 
مزایده در تاریخ97.6.6 ساعت 11 صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی دادگاه محمود آباد و در 
صورت نیاز در محل 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 خواهد شد همچنین 1۰ درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 1۲9 قانون اجرای 
احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری 
مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده 

نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
منشی واحد اجرای احکام حقوقی محمودآباد اسدی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
برابر رای شماره 13976۰331۰55۰۰۰884 مورخه 97/4/۲3هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم محمدرضا عزیزپور فرزند قدرت 
بشماره شناسنامه 159۰۰۰۰791صادره از هشترود دریک دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی 
به مساحت 464متر مربع پالک 36 اصلی واقع درصالح آباد خریداری از مالک رسمی اقای/
ستارکوهداراز صفحه 419 دفتر1193 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م.الف 1۰7۰
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برگ اجرائیه 
محکوم له ابوطالب موحدفر فرزند میرزا تراب شغل ازاد به نشانی خوی –روستای زاویه 
حسن خان فیرورق و محکوم علیه سیاوش سپهری شغل ازاد نشانی  -مجهوال المکان   
بموجب دادنامه شماره96/17۲۲ مورخه96/1۲/۲۲ شورا ی حل اختالف  شعبه ۲۰ منابع 
طبیعی  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل 
کرده است  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۲6/765/۰۰۰ ریال   و هزینه ابطال 
تمبروخسارات تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم 

عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا 
قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/۲1 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیر منقول

 شماره آگهی: 1397۰3913447۰۰۰۰17
تاریخ آگهی 1397/۰5/17

شماره پرونده : 1395۰4۰13447۰۰۰۲63
تاریخ انتشار: 1397/۰5/۲۰ 

تاریخ مزایده فروش: روزچهارشنبه 97/6/۲1 
 مقدار 1۰۰ سهم مشاع از 5۰۰ سهم مشاع  از جمله سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
۲7 فرعی از 4714 اصلی بخش ۲ خوی  که بشماره چاپی 6195۲۰  ذیل شماره 4۲844 در 
دفتر 168 صفحه 357 به ثبت رسیده ، محدود به حدود شش دانگی ذیل: شماال  در و دیوار 
بطول )1۰/6۰(  ده متر و شصت سانتی متر به خیابان شرقا : پی در پی بطول )16/6۰( شانزده 
متر و شصت سانتی متر به شماره بیست و هشت فرعی از چهار هزار و هفتصدو چهارده 
اصلی جنوبا: درب و دیوار بطول )1۰/۰۰( ده متر به کوچه بعرض شش متر غربا: پی مشترک 
بطول )1۰/85(  ده مترو هشتاد و پنج سانتی متر به شماره بیست و شش فرعی از چهار هزار 
و  هفتصد و چهارده اصلی بمساحت 135/43  متر مربع ملکی مرتضی عسگری به ادرس: 
خوی –بلوار چمران – جنب پاساژ آزادی پالک ۲58 یا خوی –بلوار شهید چمران –جنب 
کوچه شهید امینی پالک ۲58 مدیون پرونده های کالسه  95۰۰۲8۰ که طبق  صورتجلسه 
مورخه 97/4/۲ که دوکله دوبر مجموعا بمساحت حدود 3۲۰ متر مربع با سازه از نوع نیمه 
اسکلت فلزی با دیوار باربر و سقف تیرآهن با طاق ضربی  و همکف حدود  35 سال شامل 
1-( اعیانی تجاری )همکف( دوباب مغازه تجاری مجموعا بمساحت حدود صد متر  شامل 
: مغازه تجاری اول : در طبقه همکف به مساحت سی و هفت متر مربع با عرض دهنه 5/۲۰ 
متر و ارتفاع 4 متر  بعنوان فروشگاه تجهیزات ساختمانی )باالبرو بتونر و ....( فعال بود – ارتفاع 
مغازه 4 متر و دارای نیم طبقه به مساحت  1۰ متر مربع به هنگام بازدید در اختیار خوانده 
قرارداشته و دارای امتیازات آب و برق و گاز اشتراکی  با مسکونی میباشد قسمت جنوبی 
تجاری مذکور اختصاص به پارکینگ به مساحت حدود 35 متر مربع با ورودی مستقل از 
شارع جنوبی میباشد . کف مغازه موزائیک معمولی  و دیوار ها و سقف آن  اندود گچی  می 
باشد . مغازه تجاری دوم :در طبقه همکف  بمساحت حدود  63 متر مربع  با دهنه 5/۲۰ متر 
و ارتفاع ۲/7۰ متر  بعنوان مغازه  مهندسی برق فعال بود  و دارای نیم طبقه بمساحت حدود 
۲۰ مترمربع بوده و به هنگام  بازدید در اختیار مالک سه دانگ دیگر بود  کف و دیوارهای 
مغازه تازیر سقف سرامیک و سقف اندود  سفیدکاری  امتیازات  آب و برق و گاز اشتراکی  با 
خانه مسکونی میباشد ۲-  اعیانی مسکونی: )نیم طبقه و طبقه اول(  : بمساحت  حدود 155 
متر مربع بصورت دوبلکس  که بصورت دو واحد جداگانه با درب های ورودی مستقل از 
سمت شارع  جنوبی در طبقه اول و قسمتی نیز  روی پارکینگ احداث شده اند  و دو واحد 
شامل هال و پذیرایی دو اتاق خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی بوده و به سبک قدیمی 
ساخته شده اند . واحد جنوبی در اختیار آقای مرتضی عسگری و احد شمالی باراه مستقل 
در اختیار مالک سه دانگ دیگر بوده  و دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد و درقبال 
مبلغ -/ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  اصل طلب و مبلغ -/5۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر اجرائی بازداشت  
و سه دانگ آن به انضمام سرقفلی و امتیازات مربوطه توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ -/ 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال ارزیابی شده است و کل طلب بستانکار و احتساب شاخص 
بها  به مبلغ -/ 771/۰5۰/847 ریال  محاسبه گردیده ،لذا مقدار 1۰۰ سهم از 5۰۰ سهم مورد 
بازداشت از ساعت 9 الی 1۲  روز چهارشنبه مورخه 97/6/۲1  در محل اجرای ثبت خوی از 
طریق از طریق مزایده بفروش میرسد،  مبلغ مورد مزایده از-/ 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهاد شده  از طرف خریدار فروخته میشود   فروش نقدی است و  کلیه 
هزینه شهرداری  و دارئی  و حق مزایده و پرداخت بدهی های مربوطه به آب برق گاز اعم 
از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز 
بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد  عالوه بر مبلغ مورد مزایده  متعلق به خریدار میباشد این آگهی در یک 
نوبت منتشر خواهد شد ضمنا داوطلبین می توانند جهت اطالع از مشخصات ملک به شعبه 

اجرای ثبت مراجعه تا اطالعات الزمه در اختیار آن ها واگذارده شود. تاریخ انتشار97/5/۲۰
معاونت اداره کل و سرپرست ثبت خوی – سلیمانپور

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره13976۰331۰1۰۰۰۰57۰ هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم قنبری فرزند مراد علی  به 
شماره شناسنامه 11  صادره از ازنا در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
15۰/6۰ مترمربع پالک 1584 فرعی از 163 اصلی واقع درفردیس خریداری از مالک 
رسمی آقای اسماعیل موسوی 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 1969    تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰5/۰6 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰5/۲1

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه همه 
قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، 
سیاستگذاری  شورای  مصوبه  طبق  کرد:  اعالم 
خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد 
قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای 

85 گانه خودرو حذف نمی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نیره پیروزبخت با 
اجباری قطعات خودرو  استاندارد  اینکه  بر  تاکید 
محدود است، اظهار کرد: در جلسه شورای سیاست 
گذاری خودرو مصوب شد که خودروسازان مسئول 
باید  و  قطعات خودرو هستند  استاندارد  بازرسی 
قطعاتی که مورد استفاده قرار می دهند، استاندارد 
باشد. این قطعات شامل آنهایی است که داخلی بوده 
و عالمت استاندارد دارند و نیز قطعاتی است که 
وارداتی بوده و از عالمت استاندارد برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای تایید نوع کل 
خودرو مورد ارزیابی قرار می گیرد اما اینکه تک تک 
قطعات توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده 
باشد، این گونه نیست و اگر خودروسازان شکایتی 
در خصوص برخی قطعات دارند می توانند آن را به 
سازمان ملی استاندارد اعالم کنند و هیچ مشکلی در 

زمینه بررسی در این راستا وجود ندارد. در نهایت 
آنچه باید به آن تاکید کرد این است که خودروساز 
مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو است.
در  همچنین  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
ارتباط  در  سازمان  این  موضع  آخرین  خصوص 
استانداردهای 85 گانه  یا حذف برخی  تعدیل  با 
خودرویی بیان کرد: هیچ یک از استانداردهای 85 
گانه خودرویی حذف نخواهد شد اما ممکن است 
که در مورد رعایت برخی استاندارد زمان مورد نظر 
تمدید شده و جهت اجرا توسط خودروساز افزایش 
نهایی  کار  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  یابد.پیروزبخت 
اسم خودرویی  نرسیم،  قاطع  تصمیم  به  و  نشود 
اعالم نخواهد شد و از ابتدای دی ماه سال جاری 
نیز آخرین مرحله از اجرای استانداردهای 85 گانه 
اعالمی  تاریخ  از  خورد.  خواهد  کلید  خودرویی 

می  پیش  ترتیب  به  و  کرده  شروع  را  خود  کار 
و  نداریم  نگرانی خاصی  رابطه  این  در  ما  رویم. 
بر اساس گزارش های واصله شاهد آن هستیم که 
خودروسازان در حال وفق دادن محصوالت خود 
با استانداردهای 85 گانه خودرویی هستند.وی در 
پاسخ به سوال دیگری مربوط به اینکه آیا نظارت 
سازمان ملی استاندارد در بنزین و نازل های سوخت 
کم شده است، گفت: نظارت بر بنزین کم نشده 
است اما سازمان محیط زیست متولی اصلی است و 
سازمان ملی استاندارد با کمک وزارت نفت کمک ها 
و کنترل های الزم را انجام می دهد. در مورد نازل های 
سوخت نیز چه در تهران و چه در شهرهای دیگر 
کنترل های الزم را انجام می دهیم؛ هر چند در ماه های 
اخیر شکایت کمتری به دست ما رسیده است حتی 
به صورت سرزده نیز بازرسی ها انجام می شود اما 

موردی دیده نشده است. در عین حال بر برخی 
نارضایتی های مردم واقف هستیم و می دانیم در 
فضای مجازی گله هایی در این رابطه مطرح می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد از در نظر گرفتن بسته 
حمایتی برای واحدهای تولیدی خبر داد و اعالم 
کرد: در گذشته تولیدکنندگان خودشان باید هزینه 
نمونه برداری را پرداخت می کردند اما با توجه به 
شرایط اقتصادی کنونی بسته حمایتی برای واحدهای 
تولیدی تضمین شده هزینه ای به تولیدکنندگان بابت 
نمونه گیری تحمیل نشود.پیروزبخت همچنین به 
و  کرد  اشاره  اساسی  کاالهای  واردات  بر  نظارت 
گفت: در این راستا نظارت خاص بر برنج و ذرت 
آخرین  مورد  در  همچنین  می گیرد.وی  صورت 
وضعیت طرح بازرسی ادواری اجباری آسانسورها 
نصب  زمان  در  آسانسورها  استاندارد  کرد:  بیان 
اجباری است و این مسئله توسط شرکت های معتبر 
سازمان استاندارد انجام می شود و مجموعه آسانسور 
مورد بازرسی قرار می گیرد. در حال حاضر مشکل 
موجود مربوط به بازرسی ادواری آسانسورهاست که 
باید در این رابطه کمک های الزم مدنظر قرار گیرد تا 

بتوانیم طرح را اجرایی کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد: 

هیچ یک از استانداردهای 85گانه خودرو 
حذف نمی شود



نمی توان امید داشت آدم های کوچک 
رازهای بزرگ را نگاه دارند.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

نرگس همه شیوه های مستی 
 از چشم خوشت به وام دارد

ذکر رخ و زلف تو دلم را 
 وردی است که صبح و شام دارد

امروز با حافظ

 »لبخند با یک مغز اضافه« 
در دگرخند

مغز  یک  با  »لبخند  کتاب 
حسین  حضور  با  اضافه« 
و  اثر  این  مترجم  یعقوبی 
عبدالحمید ضیایی منتقد ادبی 
و مدرس فلسفه در تازه ترین 
و  نقد  دگرخند،  نشست 

بررسی می شود.
به گزارش  پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، 
و  معرفی  موضوع  با  دگرخند  نشست  1۲6 اُمین 
برگزار  با یک مغز اضافه«  »لبخند  بررسی کتاب 

می شود.
در این برنامه که با اجرای مهدی فرج  اللهی برگزار 
می شود، دکتر عبدالحمید ضیایی و حسین یعقوبی 
)مترجم کتاب( در این رابطه به بحث و تبادل نظر 

خواهند پرداخت.
مردادماه   ۲۲ دوشنبه  دگرخند  نشست  1۲6اُمین 
حوزه  فردی  زنده یاد  سالن  17در  ساعت   1397
هنری برگزار می شود. حضور در این برنامه برای 

تمامی عالقه مندان رایگان و آزاد است.
»لبخند با یک مغز اضافه« ترجمه اي است از کتاب 
با مضمون درک  دانیل کالین و تامس کتکارت 
فلسفه از طریق جوک که توسط انتشارات پنگوئن 

در سال ۲۰۰7 چاپ و منتشر شده است.
»لبخند با یک مغز اضافه« با ترجمۀ حسین یعقوبی 
توسط انتشارات سورۀ مهر، با تیراژ ۲5۰۰ نسخه و 
قیمت 9۰۰۰ تومان منتشر شده و از فروشگاه های 
سورۀ مهر و سایر کتاب فروشی های معتبر قابل تهیه 

است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

میزبان های عروسک های مبارک معرفی شدند

سالن های میزبان هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران مبارک مشخص شدند.

 به گزارش پیام زمان از هفدهمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران مبارک، در این دوره از جشنواره، 
پرورش فکری کودکان و  کانون  تئاتر شهر،  مجموعه 
استاد  و  حافظ  فردوسی،  هنر،  تاالرهای  و  نوجوانان 
انتظامی خانه هنرمندان ایران میزبان نمایش های جشنواره 

هستند.
بر همین اساس هر پنج سالن مجموعه تئاتر شهر شامل تاالرهای اصلی، چهارسو، 
قشقایی، پالتو اجرا و سایه نیز میزبانی نمایش های این دوره از جشنواره را بر عهده دارند، 
ضمن اینکه تاالرهای بوستان و گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پذیرای 

نمایش های جشنواره خواهند بود.
همچنین نمایش های فضای باز هم در محوطه مجموعه تئاتر شهر و محوطه باز خانه 

هنرمندان ایران اجرا خواهند شد.
شادپیمایی )کارناوال( عروسکی این دوره از جشنواره، روز چهارشنبه 31 مرداد ماه 
همزمان با عید سعید قربان در بوستان آب و آتش برگزار می شود و همه کودکان و 
نوجوانان همراه با بزرگترها برای شرکت در این جشن شادی که از ساعت 17 تا 19 

برگزار می شود، دعوت شده اند.
داشتن  همراه  آن،  در  حضور  شرط  تنها  و  است  مردم  عموم  ویژه  جشن  این 
با  مبارک  تهران  عروسکی  نمایش  بین المللی  جشنواره  هفدهمین  است.  عروسک 
و جزییات  برگزار خواهد شد  ماه  شهریور  هفتم  تا  یکم  از  برومند  مرضیه  دبیری 
 برگزاری این رویداد هنری در سایت جشنواره نمایش عروسکی به نشانی اینترنتی
 tehranmobarak.com قابل مشاهده است.  نمایش »سفر به غرب« یا »آشوب 
در قصر شیشه ای« از کشور تایوان از جمله نمایش هایی است که در بخش بین الملل 

هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک به صحنه می رود.
به گزارش هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، این نمایش 
کاری از گروه تئاتر عروسکی تایپه است که با طراحی و نویسندگی »چیه-شنگ وو« و 

کارگردانی »یونگ چی لین« اجرا می شود.
در خالصه داستان این نمایش آمده است: بودا رو-الی در هنگام قدم زنی به سنگی 
برخورد می کند. سنگ به خون او آغشته می شود و عصاره ماه و تحت تاثیر جوهره 
خورشید و ماه قرار می گیرد. روزی میمونی از سنگ بیرون می پرد و به خاطر هوشش 

پادشاه میمون ها می شود.
این نمایش که مدت زمان آن 6۰ دقیقه است، برای مخاطب عام به صحنه می رود و 

تکنیک اجرایی آن تئاتر عروسکی سنتی تایوان است.
از دیگر عوامل اجراکننده این نمایش عروسکی می توان به بازی دهندگان: »چیه-شنگ 
وو«، »زو تینگ چن«، »پو سیانگ چائو«، موسیقی: »شو یو لین«،  »تونگ ین سیه«، »یو 

چینگ لین«، »شیه ون لیو« و »زو شین چنگ« اشاره کرد.
نمایش »شفیره« کاری از مهدی شاه پیری که در جشنواره بین المللی نمایش عروسکی 
تهران مبارک به صحنه خواهد رفت مخاطب را در جایگاه یک باستان شناس قرار می دهد. 
این نمایش درباره پادشاهی بدون فرزند است؛ یک شب آوای زنبوری در گوش پادشاه 
می پیچد و راز فرزند دار شدن او را می گوید. بعد از چند ماه ملکه فرزندان دو قلو به 
دنیا می آورد. دختری سرخ مو و پسری مرده. پادشاه از این که پسر مرده است غصه دار 
می شود. دوباره آوای زنبور در گوش او طنین انداز می شود تنها در صورتی که گلوی دختر 
بریده شود پسر زنده خواهد شد. پادشاه گلوی دختر را می برد از خون دختر گلی می روید 
سرخ رنگ. سال ها می گذرد تا یک روز مرد دریانوردی به همان ساحل قدم می گذارد 
و گل را می بیند. نمایش »شفیره« برداشتی آزاد از نمایش نامه تراژیک »مده آ« اثر اوریپید 
است. شاه پیری که به فضای افسانه ای هزار و یک شب و دیو و پری عالقه مند است، در 
بازنویسی و اقتباس از »مده آ« شکل اسطوره ای یونانی را تغییر داده و از فضای افسانه ای 

سحر و جادو استفاده کرده  است.
طراحی صحنه نیز به گونه ای است که تماشاگر خود را در جایگاه یک باستان شناس 
می بیند و وارد فضایی عجیب و مرموزی می شود تا داستان را کشف کند. دکوری که در 
نظر گرفته شده یک زیگورات نامتقارن است؛ زیگوراتی که در قالب فضای ایران باستان 
و بین النهرین تعریف می شود. شاه پیری توضیح داد: تکنیک اجرایی نمایش »شفیره« مدرن 
است و استفاده از عروسک به آن شکل سنتی و کالسیک کاربرد ندارد اما در بخش هایی 

که عروسک داریم تکنیک باتومی به کار برده شده و کار بدون دیالوگ است. 

خبر

نمایش »سینما فلیک« نوشته »آنی بیکر« 
کارگردانی  به   )Annie Baker(
محوریت  با  معجونی  محمدحسن 
یک مثلث عاشقانه در روزهای پایانی 
عمر سینماهای کالسیک، این روزها 
در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 

می رود.
آمریکایی  نمایش نامه نویس  بیکر   
»تلنگر«  نمایشنامه  برای  که  است 
جایزه پولیتزر نمایشنامه نویسی سال 
۲۰14 را از آن خود کرده است. وی 
در نمایشنامه سینما فلیک با روایت 
آخرین روزهای عمر سینمای قدیم که 
دستگاه آپارات آن در حال جایگزین 
شدن با دستگاه پخش دیجیتال فیلم 
نشان  تئاتر  به  را  خود  عالقه  است، 

می دهد.
پسیانی  ستاره  بازی  )با  ُرز  و  َسم 
پسر  و  دختر  زاده(  محمد  نوید  و 
جوانی هستند که مسئولیت نگهداری 
به  نام  از یک سالن سینمای قدیمی 
»فلیک« به آنها سپرده شده است. سم 
آپاراتخانه   مسئول  رز  و  نظافت چی 
فلیک است. َسم درگیرعالقه وعشق 
رز می شود  به  نسبت  یک طرفه ای 
اما با استخدام جوان دانشجو و عشِق 
بازی حسین  )با  اَوری  نام  به   فیلمی 
حسینیان( اتفاقات جدیدی در روابط 

و سازوکارهایی که تا پیش از ورود 
فلیک جریان داشت،  نظافت چی در 
بیکر  تئاتر  در  میزانسن  می دهد.  رخ 
و  جدید  بسیار  فضایی  را  تماشاگر 
سن  روی  می دهد؛  قرار  متفاوت 
به  رو  چندین ردیف صندلی سینما 
روی تماشاگران چیده شده است و به 

این ترتیب آنان در جایگاه پرده و رو به 
اتاق آپارات قرار می گیرند. تماشاگر که 
همیشه در سینما رو به پرده می نشسته 
است در تئاتر معجونی زاویه دیگری از 

سینما را تجربه می کند.
متن نمایشنامه که ترجمه آن را بهرنگ 
نمونه  است،  داشته  برعهده  رجبی 

خوبی از برگردان یک متن خارجی به 
زبان مبدا با در نظر گرفتن احساسات 
و تکه کالم هاست که تاثیر مثبت آن 
در اجرا به خوبی دیده می شود. نمایش 
سینما فلیک روایت دوران گذار است؛ 
سینماهای  آپارات های  که  دورانی 
قدیمی جای خود را به دستگاه های 

از  بسیاری  می دهد.  دیجیتال  پخش 
عاشقان فیلم از ورود مدرنیته به دنیای 
سینما نگرانند حال آنکه سینما خود 

محصول دنیای مدرن است. 
نمایشنامه با صدای موسیقی و سالن 
به  این  و  می شود  آغاز  سینما  خالی 
از  پیش  تماشاگران  که  معناست  آن 
پایان تیتراژ از سالن خارج شده اند و 
حوصله نکرده اند بیش از این در سالن 
بمانند. این مساله آن چنان عادی است 
که نظافتچی ها به محض آغاز تیتراژ با 
می شوند.  سالن  وارد  جارو  و  سطل 
بی حوصلگی  دوران  جدید،  دوران 
آدم هاست؛ تنها یکی از تماشاگران که 
خوابش برده است تا پایان تیتراژ در 

سالن می ماند.
بیکر در نمایشنامه بلند خود زندگی 
روزمره سه همکار را با تعلیق فراوان 
روایت می کند. زندگی روزمره ای که 
اندک اندک از بسیاری مفاهیم انتزاعی 
چون راستی، صداقت و اعتماد خالی 
شده است. نمایش با سالن خالی از 
تیتراژ  موسیقی  و  سینما  تماشاچیان 
پایانی به آخر می رسد، گویی دستگاه 
پخش دیجیتال نیز کاری از پیش نبرده 
و سالن همچنان پیش از پایان تیتراژ 
از تماشاگران بی حوصله خالی شده 

است.

کاریکاتور

حملهبهکوداکنیمنیوسکوتجوامعبینالمللی

فلیک؛ نمایشی در سوگ سینمای کالسیک
* فائزه طاهری

گروه موسیقی »ماکان بند« در جدیدترین کنسرت خود در سالن 
میالد نمایشگاه روی صحنه می رود.

»کنار من باش«، »خدا پشتمه«، »خیالت تخت«، »این خیابونا«، 
»هر بار این درو«، »دلگیری«، »نرو«، »بازیچه«، »دیوونه بازی« و 
»ای داد« از جمله قطعاتی است که قرار است در این کنسرت 

اجرا شود.
باس«،  »گیتار  مجید عطرلی  الکتریک«،  »گیتار  الماسی  علی 
سهیل اَباذری »کیبورد«، احمد عباس نیا »درامز«، یاشار خسروی 
»ساکسیفون«، انوشیروان تقوی »گیتار اسپانیش و همخوان«، و 
مهران فرشباف »پرکاشن« و امیر میالد نیکزاد«تنظیم کننده و 

رهبر ارکستر«، اعضای گروهِ »ماکان بند« هستند.
کنسرت گروه ماکان بند روز جمعه ۲6 مرداد ماه در دو نوبت 

19:3۰ و ۲۲:15 در سالن میالد نمایشگاه برگزار می شود.

 ماكان بند اب مخاطبان خود
 ديدار یم كنند

مرتضی  کارگردانی  و  طراحی  به  صد«  در  »صد  نمایش 
روی  شهرزاد  تئاتر  پردیس  در  شهریورماه  کاشی  اسماعیل 

صحنه می رود.
نمایش »صد در صد« به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی و با 
حضور ستاره پسیانی و هوتن شکیبا زمستان سال 96 در سالن 
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت، برای بار 
دوم و از شهریورماه سال جاری در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه 
می رود. ستاره پسیانی جایزه بهترین بازیگر زن و هوتن شکیبا 
دیپلم افتخار بهترین مرد را برای بازی در این نمایش از سی و 
ششمین جشنواره تئاتر فجر از آن خود کردند. متن این نمایش را 
مارکس لید نوشته و ترجمه آن را وحید رهبانی انجام داده است. 

محمد قدس مجری طرح و مدیرتولید »صد در صد« است.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: طراح گریم: سارا اسکندری، 
طراح لباس: شیما میرحمیدی، طراح صحنه: مرتضی اسماعیل 
کاشی، موسیقی: بامداد افشار با همکاری: دنیز تفقدی و آرش 
تیزر،  پوستر، ساخت  نور: رضا خضرایی، طراح  والی، طراح 

طراح بروشور و عکاس: محمدصادق و....

 »صد در صد« ابر دیگر روی
 صحنه یم رود

اولین پوستر رسمی فیلم سینمایی »داش آکل« رونمایی شد.
به گزارش رسیده، فیلم سینمایی »داش آکل« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی محمد عرب  )گرگانی( در حال حاضر در نوبت اکران 
قرار دارد و پس از پایان نمایش »دم سرخ ها« در گروه باغ کتاب 
روی پرده سینماهای سراسر کشور خواهد رفت. با نزدیک شدن 
به زمان اکران، سازندگان از اولین پوستر رسمی این فیلم رونمایی 

کرده اند. طراحی این پوستر برعهده طاها عرب بوده است.
غفوریان،  مهران  یاری،  نظیر حسین  بازیگرانی  آکل«  »داش  در 
محمدرضا شریفی نیا، هلیا امامی، فاطمه گودرزی، علی صادقی، 
مهرداد ضیایی، نیما شاهرخ شاهی، ارژنگ امیرفضلی، امیرحسین 
صدیق، قدرت اهلل صالحی، اهلل قلی نظری، محسن افشانی، ارسالن 
قاسمی، علی مسعودی، امین ایمانی، رضا عزیزی، ایمان صفا، رضا 
هاشمی، علیرضا بابایی، صادق حدادی، طاها عرب، محمدرضا 

زاهدی به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم با برداشتی آزاد از داستان کوتاه داش آکل صادق هدایت 

به نویسندگی منصور براهیمی ساخته شده است.
پخش »داش آکل« برعهده موسسه درخشان آفتاب عالمتاب با 

مدیریت امیر سماواتی قرار دارد.

سیمنای ایران انتشار اولین 

پوسرت رمسی »داش آکل«

دادنامه 
پرونده کالسه 97۰99866118۰۰۰48 شعبه 1۰7 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )1۰7 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره 97۰99766141۰۰454 –شاکی : آقای علی یاوریان فرزند 
قاسم به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد گلدشت غربی میدان اسفند کوچه 5 اسفند –متهمین : 1-آقای محمد محبی فر فرزند کرم خدا به نشانی استان تهران –شهرستان تهران 
انتهای اتوبان شهید همت جنوب شهرک باقری ضلع غربی دریاچه خ شهید کمالی مجتمع نگین  نگین 5 ط 5 واحد C ۲-آقای کاوه بیرانوند حیدری فرزند شریف به نشانی   - اتهام 
ها : 1-معاونت در جعل و استفاده از مجعول ۲-جعل و استفاده از سند مجعول )اسناد عادی (   گردشکار : پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و 
ابالغ به طرفین سرانجام دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس ازبررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و 

وجدان به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید . 
رای دادگاه : راجع به اتهامات متهمین 1-کاوه بیرانوند حیدری فرزند شریف متولد 5۰/1/11 با سواد – فاقد مشخصات بیشتر و آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی ۲-محمد محبی فر 
فرزند کرم خدا متولد 38/1۰/4 با سواد –متاهل فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری و آزاد با قرار قبولی کفالت ردیف اول دایر بر 1-جعل در سند رسمی و شامل قرارداد مشارکت مدنی 
اعتبارات اسنادی داخلی –ریالی و تعهد نامه مندرج در اوراق تسهیالت بانکی به شماره 1-6588834-71۰-319 بانک شهر )صفحه 41 تا 45 پرونده ۲-استفاده از اسناد مجعول مزبور 
ردیف دوم دایر بر 1-معاونت در جعل در سند رسمی مزبور ۲-استفاده از سند مجعول موصوف موضوع شکایت آقای علی یاوریان و کیفر خواست شماره 971۰436611۰۰۰883 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و به این شرح که شاکی اعالم داشته متهم ردیف اول به قصد اضرار به ایشان با تبانی با متهم 
ردیف دوم از رو گرفت کارت ملی و شناسنامه ایشان سوء استفاده نموده و نامبرده را ضامن تسهیالت بانکی قرار داده و به جای ایشان اوراق را امضاء و متعاقبا از انها استفاده نموده اند 
دادگاه ضمن تدقیق در محتویات پرونده امر از جمله : شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه رسیدگی مورخ 97/4/۲3 این دادگاه که ایشان با ذکر جزئیات به تشریح 
موضوع پرداخته اند نظریه های کارشناسی اصالت خط امضاءو اثر انگشت که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه انطباق دارند و مبین جعل امضای شاکی ذیل اسناد موصوف 
می باشند مالحظه رو گرفت اوراق مجعول به شرح مندرج در پرونده و ارائه آدرس و مشخصات واهی در اوراق تسهیالت بانکی اظهارات دیگر ضامن تسهیالت مزبور )سهراب 
بیرانوند حیدری ( که داللت بر عدم شناخت از شاکی و جعل امضای نامبرده در ذیل اسناد موصوف را دارد و قطع نظر از اینکه متهم ردیف اول از بدو تحقیقات مقدماتی متواری بوده 
و علیرغم نشر آگهی صورت گرفته حضور نیافته و از ارائه دالیل و مستندات خود امتناع نموده است و ایضا دفاعیات غیر موثر متهم ردیف دوم چرا که اوال :معقول و متصور نبوده 
که کارکنان بانک بدون احراز مالئت نسبی ضامن و صرفا با اخذ رو گرفت کارت ملی و شناسنامه قراردادی را با اشخاص به عنوان ضامن تسهیالت منعقد نمایند و عرف حاکم بر 
سیستم بانکداری داللت بر اخذ سایر مدارک احراز مالئت نسبی از قبیل فیش حقوقی – گواهی کسر از حقوق –چک و ...دارد ثانیا : حسب نظریه قطعیت یافته کارشناسی برخی از 
مندرجات اسناد مجعول از قبیل آدرس واهی شاکی توسط ایشان و بر خالف عرف بانکداری تحریر یافته اند و در نهایت از مجموع ادله ابرازی بزهکاری متهمین را از حیث اتهامات 
جعل در سند رسمی و معاونت در ارتکاب بزه مزبور محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۲-18-19-۲7-1۲6-1۲7-14۰-141-144-16۰-6۲-۲11-۲15 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 9۲/۲/1 و مواد 5۲3 و 533 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75/3/۲ با اصالحات بعدی حکم بر محکومیت مرتکب ردیف اول عالوه بر امحاء و 
معدوم نمودن اسناد موصوف به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج و مرتکب ردیف دوم نیز به تحمل ده ماه حبس تعزیری درجه شش صادر و اعالم می گردد و لکن از حیث 
اتهام استفاده از سند مجعول منتسبه به متهمین با عنایت به اینکه در عالم واقع صرفا یک فعل از متهم ردیف اول نمود واقعی پیدا نموده است و در مانحن فیه نیز دلیلی بر ارتکاب رفتار 
مزبور از ناحیه متهم ردیف دوم مشاهده نمی گردد بنابراین در راستای اجرای اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مستندا به ماده 4 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 9۲/1۲/4 با اصالحات بعدی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه معنونه و عدم کفایت ادله اثباتی حکم بر برائت صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به 
ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد و نسبت به ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد –سید مصطفی سهرابی  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

نظراباد
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون

 وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مورخه   13976۰331۰55۰۰۰879 شماره  رای  برابر 
97/4/۲3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/خانم سجاد عزیزپور فرزند قدرت بشماره 
دانگ  نیم  از هشترود در  شناسنامه 159۰۲۲۲۰4۰صادره 
یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 464متر مربع 
مالک  از  خریداری  آباد  درصالح  واقع  اصلی   36 پالک 
رسمی اقای/ستارکوهداراز صفحه 419 دفتر1193 محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م.الف 1۰68
تاریخ انتشار نوبت اول:6 /1397/5 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۲1 /1397/5

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

نظراباد
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون

 وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مورخه   13976۰331۰55۰۰۰883 شماره  رای  برابر 
97/4/۲3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/خانم یعقوب عزیزپور فرزند قدرت بشماره 
شناسنامه 3۲9صادره از هشترود در یک دانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی به مساحت 464متر مربع پالک 36 
اصلی واقع درصالح آباد خریداری از مالک رسمی اقای/
ستارکوهداراز صفحه 419 دفتر1193 محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  15 روز 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض 
از اخذ رسید، ظرف  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
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 صادرخواهد شد. م.الف 1۰65
تاریخ انتشار نوبت اول:6 /1397/5 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۲1 /1397/5

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

نظراباد
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون

 وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مورخه   13976۰331۰55۰۰۰88۲ شماره  رای  برابر 
97/4/۲3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/خانم یوسف عزیزپور فرزند قدرت بشماره 
شناسنامه 1۲7صادره از هشترود دریک دانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی به مساحت 464متر مربع پالک 36 
اصلی واقع درصالح آباد خریداری از مالک رسمی اقای/
ستارکوهداراز صفحه 419 دفتر1193 محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  15 روز 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض 
از اخذ رسید، ظرف  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
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 صادرخواهد شد. م.الف 1۰67
تاریخ انتشار نوبت اول:6 /1397/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۲1 /1397/5
منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

 در دلم چیزی فرو می ریزد
 آیا عشق نیست؟!

*نجمه زارع

دیدمت چشم تو جا در چشم های من گرفت
آتشــی یک لحــظه آمد در دلـــم دامن گرفت

آنقدر بی اختیـــار این اتفــاق افتاد کـــه
این گناه تازه ی من را خدا گردن گرفت

در دلم چیزی فرو می ریزد آیا عشق نیست
این کــــه در اندام من امـــروز باریدن گرفت؟

من که هستم؟ او که نامش را نمی دانست و بعد-
رفت زیــر سایـــه ی یک »مرد« و نـــــام »زن« گرفت

روزهای تیـره و تاری کـــه با خود داشتم
با تو اکنون معنی آینده ای روشن گرفت

زنده ام تا در تنم هرم نفس های تو هست
مرگ می داند: فقـط باید تـو را از من گرفت

جدیدترین خبرها از فیلمی با بازی یک جرعه شعر
فاطمه معتمدآریا

فیلمبرداری فیلم سینمایی »جان دار« به تهیه 
کنندگی کامران مجیدی و کارگردانی حسین 
امیری دوماری و پدرام امیری در تهران به پایان 
رسید. طبق گزارش رسیده، فیلمبرداری این اثر 
که در لوکیشن های مختلفی در تهران انجام شده 
بود، امروز پس از چند سکانس خیابانی به پایان 
آغاز  آن  فنی  مراحل  بزودی  و  خواهد رسید 
خواهد شد تا اولین فیلم بلند سینمایی حسین 
امیری دوماری و پدرام امیری آماده نمایش شود. 

»جان دار« با بهره گیری از فیلمنامه ای اجتماعی 
به احتمال فراوان برای حضور در سی و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.
در خالصه داستان »جان دار« آمده است: »بخدا 
اگه یه بار دیگه بگین شام چی شد، غذا چیه، 
همین وسط خودم رو دار میزنم که غذاخوردن 

یادتون بره. بابا از گشنگی نمردین که؟؟«
باران کوثری،  بهداد،  معتمدآریا، حامد  فاطمه 
جواد عزتی، مسعود کرامتی، علی شادمان، گیتی 
قاسمی، محمدعلی محمدی، امیراحمد قزوینی، 

بازیگران آن هستند.
از  عبارتند  دار«  »جان  عوامل  دیگر  اسامی 
نویسندگان: حسین امیری دوماری، پدرام امیری 
و محمد داودی، مجری طرح: حسین فرضی 
زاد، مدیر تولید: احسان وحید، مدیر فیلمبرداری: 
هومن بهمنش، مشاور کارگردان: محسن قرایی، 
طاری،  کریمی  بابک  لباس:  و  صحنه  طراح 
طراح گریم: عباس عباسی، مدیر صدابرداری: 
طاهر پیشوایی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول 
کارگردان: هانیه بساتینی، مدیر تدارکات: نادر 

اژدری و ....

اسم نسخه  جدید فیلمم را گذاشته ام 
»شعله ور!«

روی  اصالحاتی  انجام  از  اهلل  نعمت  حمید 
نسخه اکران عمومی فیلم »شعله ور« خبر داد 
و گفت: فیلمی که در سی وششمین جشنواره 
فیلم فجر نمایش داده شد آن قدر با عجله آماده 
شده بود که می توانم بگویم به هیچ وجه نتیجه 
نهایی که از فیلم »شعله ور« در ذهن داشتم، 
نبود. اما حاال، نسخه ای که قرار است به زودی 
و در هفته جاری روی پرده سینما  های سراسر 
کشور برود همان فیلمی است که من اسم آن 
در  رسیده،نعمت اله  گزارش  به  گذاشته ام  را 
ادامه بیان کرد: مفتخرم همه عالقه مندان سینما 

را به تماشای این فیلم دعوت کنم.
فیلم سینمایی »شعله ور« به کارگردانی حمید 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی  و  نعمت اله 
حدود ۲۰دقیقه کوتاه تر شده است و نسخه 
اکران عمومی آن 1۰۰دقیقه خواهد بود. این 
فیلم از ۲4 مرداد در سینماهای سراسر کشور 

اکران خود را آغاز خواهد کرد.
اجتماعی  ژانر  متفاوت در  فیلمی  »شعله ور« 
داوران  و  منتقدان  نظر  توانست  که  است 
سی وششمین جشنواره فیلم فجر را به خود 

جلب کند. این فیلم در شش رشته کاندیدای 
امین حیایی  و  بلورین شد  دریافت سیمرغ 
توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول 

مرد را از آن خود کند.
این فیلم به قلم هادی مقدم دوست و حمید 
نعمت اله، با بازی متفاوت امین حیایی زندگی 
مردی را روایت می کند که احساس می کند 
عددی نشده است و این احساس او و همه  

زندگی اش را تحت تأثیر قرار می دهد.


