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سرمقاله
فرصتها وتهدیدهای سرمایه 

گذاری و کسب و کار

نگاه روز

شیوه جدید دالالن برای 
قیمت گذاری ارز

تقویت و توســعه فرصت های ســرمایه گذاری 
خارجی در شرایط حســاس اقتصادی کشور از 
ضرورت های مهم برون رفت از بحران اقتصادی 
و از مولفه هــای تاثیرگذار رســیدن به اهداف 
توسعه پایدار است.جمهوری اسالمی ایران از نظر 
جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه 
ای شرایط فوق العاده ای دارد. ایران در رتبه  بندی 
جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱5 کشــور 
برتر جهان محسوب می شود و وجود ذخایر گاز و 
دسترسی به آب  های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، 
فرصت ویژه ای برای توســعه فرصت های کسب 
و کار و ســرمایه گذاری فراهم می کند.براساس 
مطالعات و گزارش های ارائه شده توسط موسسه 
اقتصادی »مکنزی« از شرایط اقتصادی ایران پس 
از برجام، کشور ایران تا سال ۲٠٣5 قابلیت جذب 
٣.5 تریلیون دالر ســرمایه خارجی را دارد که به 
 واسطه تحقق این امر یک تریلیون دالر به تولید 
ناخالص داخلی خود تا سال ۲٠٣5 خواهد افزود و 
بستر فراهم سازی ٩ میلیون شغل را ایجاد خواهد 
کرد ...                                      ادامه در صفحه۲

2  مهدی کریمی تفرشی

سردار جعفری : به نابودی صهیونیسم نزدیک تر شدیم

اشتباه بزرگ ترامپ درباره ایران 

سیامند رکورد شکست و طال گرفت

انتقاد شدید و 
غیرمنتظره وزیر از 

تئاترهای »الکچری«

به گزارش زمان ، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، از اداره کل هنرهای 
نمایشی خواست تا حریم صحنه را از تئاتر الکچری مصون بدارد.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در واکنش به بحث قیمت زیاد بلیت تعدادی از تئاترها که مدتی است 
باال گرفته، از اداره کل هنرهای نماشی و خانه تئاتر خواست در این باره دست به اقدام 
بزنند. وی دراین باره توئیت کرد: »تئاتر الکچری، تیر خالص به این هنر مردمی است. 
اداره کل هنرهای نمایشی با هم اندیشی و همیاری خانه تئاتر، حریم صحنه را از آن 

مصونیت دهد.«
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به  واکنش  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
اظهارات ضد ایرانی اخیر ترامپ گفت: اگر ایران تا پیش 
از این قادر بود طی ۱۲ دقیقه از منطقه دفاع کند، اکنون 

این زمان کمتر نیز شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار محمد علی جعفری، 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در گفتگو با 
شبکه یمنی المسیره به اظهارات ضد ایرانی اخیر دونالد 
ترامپ واکنش نشان داد. بر اساس این گزارش، سردار 
جعفری در این خصوص گفت: اگر تا پیش از این، ایران 
قادر بود در طول مدت ۱۲ دقیقه از منطقه غرب آسیا 
دفاع کند، اکنون این زمان کاهش نیز پیدا کرده است. وی 
افزود: در صورتی که تهدیدی متوجه جمهوری اسالمی 
ایران شود، تهران از پاسخ به این تهدید حتی در خارج از 
مرزهای خود نیز دریغ نمی کند. سردار جعفری همچنین 
به تشریح وضعیت محور مقاومت در منطقه پرداخت و 
اظهار داشت: محور مقاومت پس از جنگ های سوریه 
و عراق، اکنون در منطقه قوی تر از گذشته شده است. 

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچنین در بخش 
های ضد  تحریم  در خصوص  اظهارات خود  از  دیگری 
ایرانی ایاالت متحده آمریکا نیز تصریح کرد: اعمال این 
به یک  آمریکایی  مقامات  برای  تهران،  علیه  ها  تحریم 
موضوع عادی تبدیل شده است. در هر صورت، این تحریم 
ها، ایران را قوی تر و انسجام ملی آن را بیش از پیش 
تقویت خواهد کرد. سردار جعفری همچنین به تهدیدات 
صهیونیستها علیه ایران و مقاومت نیز واکنش نشان داده 
و خاطر نشان کرد: پر واضح است که ایران تا زمان نابودی 
رژیم صهیونیستی به راه و روش خود در مقاومت ادامه 
صهیونیستی  رژیم  نابودی  زمان  به  اکنون  داد؛  خواهد 

نزدیک تر شده ایم.
 گفتنی است، پیشتر دونالد ترامپ در سخنانی تعجب 
جهت  زمینه  کردن  فراهم  منظور  به  البته  و  برانگیز 
سعودی،  رژیم  یعنی  خود  شیرده  گاو  بیشتِر  دوشیدن 
مدعی شده بود که ایران در زمان ریاست جمهوری وی 

ضعیف تر شده است!

 نمایندگان دسته ۱٠۷+ کیلوگرم پاراوزنه برداری کشورمان موفق 
به کسب مدال های طال و نقره برنز بازی های پارآسیایی ۲٠۱۸ 

اندونزی شدند.
پاراوزنه  های  رقابت  ادامه  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برداری بازی های پاراآسیایی ۲٠۱۸، سیامند رحمان و منصور 
پورمیرزایی نمایندگان دسته ۱٠۷+ کیلوگرم کشورمان به مصاف 
از کشورهای عراق، قرقیزستان، عربستان و ژاپن  ۴ وزنه بردار 

رفتند و موفق به کسب مدال های طال و نقره این دسته شدند.
سیامند رحمان در نخستین حرکت وزنه ۲۷٣ کیلوگرمی را مهار 
کرد. وی در دومین حرکت نیز وزنه ۲٩٣ کیلوگرمی را به راحتی 
باال برد تا عالوه بر قطعی شدن مدال طالیش رکورد آسیا و بازی 
های پاراآسیایی را که در اختیار خودش بود بشکند. سیامند برای 
سومین حرکت وزنه ۲٩5 را انتخاب کرد که با مهار این وزنه بار 

دیگر رکورد آسیا و بازیهای پاراآسیایی را ارتقا داد.

مقاومت مشتریان نفتی ایران 
در مقابل تحریم های آمریکا

با  ایران نشان می دهد که  نگاهی به وضعیت مشتریان نفتی 
وجود فشارهای آمریکا و کمتر از یک ماه مانده به موعد تحریم 
ایران  نفت  مشتریان  ترین  اصلی  و  بزرگترین  واشنگتن،  های 
به جز کره جنوبی نسبت به تهدیدات ترامپ بی اعتنا بوده و 

همچنان به خرید نفت ادامه می دهند.
نشان  حال  در  زمان  گذشت  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توقف  و  به صفر رساندن  برای  آمریکا  اشتباه  دادن محاسبات 
کامل صادرات نفت ایران است.دولت »دونالد ترامپ« هجدهم 
و  برجام خارج شد  ای  توافق هسته  از  امسال  ماه  اردیبهشت 
اعالم کرد خریداران نفت ایران باید تا چهارم نوامبر )۱٣ آبان( 
واردات نفت خود را متوقف کنند.ترامپ بارها هشدار داده بود با 
رسیدن موعد تحریم ها، تخلف مشتریان در توقف خرید نفت از 
ایران با عواقب بدی برای آنها مواجه خواهد شد.اما همزمان با 
اعالم برنامه آمریکا برای توقف و به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران، کارشناسان بر ناکارامدی این سیاست تاکید کردند؛ به 
نظر کارشناسان عالوه بر ناتوانی بازارهای جهانی نفت برای پر 
کردن خالء ناشی از نفت ایران، خریداران اصلی نفت ایران نیز 
قادر به توقف کامل خرید نفت نخواهند بود.بر این اساس، نگاهی 
به تحوالت هفته های اخیر نیز نشان می دهد که بازار جهانی 
نفت آمادگی خروج ایران از بازار را نداشته و مشتریان نفتی نیز 
همچنان در پی ادامه خرید نفت از کشورمان و مستثنی کردن 
خود از این تحریم ها هستند.واشنگتن نیز در مواجهه با سیل 
انتقادات و پی بردن به ناتوانی در کنار گذاشتن ایران از بازار 
جهانی انرژی، به تدریج در حال بازنگری در این سیاست خود و 

اعمال معافیت های مختلف نفتی است.
بر این اساس پایگاه خبری »واشنگتن فری بیکن« گزارش داد 
که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معافیت از تحریم 
های نفتی ایران به برخی کشورها را پذیرفته است.این پایگاه 
خبری به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت: دولت ترامپ به رغم 
وعده ای که برای تشدید تحریم ها علیه تهران داده بود، پذیرفته 
است که به برخی کشورها اجازه تداوم واردات نفت از ایران را 
بدهد.این مقام ها افزودند که برخی کشورها از تحریم هایی که 
قرار است در چهارم نوامبر )۱٣ آبان( علیه ایران اعمال شود، به 
صورت موقت معاف می شوند.به نوشته واشنگتن فری بیکن، 
طریق  از  تا  هستند  تالش  در  ترامپ  دولت  های  مقام  برخی 
معافیت و دیگر امتیازها، شدت تحریم ها علیه ایران را کاهش 
دهند.خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام دولت آمریکا 
خبر داد که واشنگتن در حال بررسی معافیت های تحریمی 
برای کشورهایی است که واردات نفت خود را از ایران کاهش 

می دهند.
چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران به تنهایی بیش 
از 6٠٠ هزار بشکه نفت از کشورمان وارد می کند؛ این کشور 
در دور قبلی تحریم ها، ۴٠ درصد نفت ایران را خریداری می 
کرد که پس از اجرای برجام، حجم واردات نفت را افزایش داد.

با وجود فشارهای آمریکا و اعزام چند نماینده در ماه های اخیر، 
چین اعالم کرده است که خرید نفت از ایران را ادامه می دهد.

و  ایران  نفت  تضمین خرید  برای  پاالیشی چین  شرکت های 
جلوگیری از کارشکنی آمریکا، استفاده از نفتکش های ایرانی 

را افزایش داده اند.

به نابودی صهیونیسم نزدیک تر شدیم

اشتباه بزرگ
 ترامپ

 درباره ایران 

سیامند 
رکورد 

شکست و 
طال گرفت

هشدار وزارت خزانه داری آمریکا در مورد تجارت با ایران
وزارت خزانه داری آمریکا در توصیه نامه ای هشدارآمیز در مورد 

تجارت با ایران هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »اداره نظارت بر جرایم مالی« خزانه 
داری آمریکا توصیه نامه ای را در راستای آنچه که کمک به نهادهای 
مالی برای شناسایی و گزارش دهی مبادالت غیر قانونی احتمالی 
مرتبط با جمهوری اسالمی ایران خوانده، منتشر کرده است.نهاد 
مذکور هدف دیگر توصیه  نامه را این دانسته که به نهادهای مالی 
خارجی کمک شود ضمن کسب درک بهتر از تعهدات نهادهای 
مالی متناظرشان در آمریکا، از قرار گرفتن در معرض تحریم  های 

آمریکا جلوگیری کنند. خزانه  داری آمریکا ادعا کرد که فعالیت 
 های ایران نظام مالی بین  المللی را با خطرات پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم مواجه می  کند و هدف دیگر این توصیه  نامه را 
از بین بردن این »خطرات« عنوان کرد.در این توصیه نامه آمده 
است: هدف از این توصیه  نامه همچنین این است که به موسسات 
مالی خارجی کمک شود با کسب درک بهتر از تعهدات کارگزاران 
خود در آمریکا  از تحریم  های آمریکا اجتناب کنند و خطراتی 
که فعالیت های ایران در زمینه »مبارزه با پولشویی/تأمین مالی 

تروریسم« متوجه نظام مالی بین المللی می کند را مرتفع کنند.
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فرصتها وتهدیدهای 
سرمایه گذاری و کسب و کار

 مهدی کریمی تفرشی
ادامه از صفحه ۱

...که تحقق این امر مســتلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود 
ســرمایه های خارجی است.بی ثباتی اقتصادی در کشور و نوسان های 
بازار، ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و 
احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.

میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی کشور بستگی دارد، 
یعنی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بین المللی بتوانند با ریسک کمتر 
و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشور 
اقدام کنند.اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع 
مالی بین المللی و جذب سرمایه های خارجی دارد. این مساله تا حدودی 
می تواند در رفع موانع همکاری بانک ها و موسسه های اعتباری خارجی در 
اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه های تولیدی و عمرانی کشور 
کمک کند.متاسفانه کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای 
و غیر کارشناسانه و نبودمدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی درست 
و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته، امنیت 
اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به 
مخاطره انداخته اســت. با وجود پیش بینی های صورت گرفته در برنامه 
ششم توسعه برای رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور هنوز در 
حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و بنابراین بسترهای 
الزم برای ورود و اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.

نبود فضای امن و مطمئن برای کسب و کار و بی ثباتی اقتصادی، نوسان 
های شدید نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، مجهز نشدن به دانش و 
فناوری های روز جهان، مشکالت تولید در کشور و چالش های تامین مواد 
اولیه، افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، 
کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، اختالل در سیستم خریدها و معامالت 
اقتصادی، تاخیر در انجام مبادالت بین المللی، مقررات، الزام ها و قوانین 
دست و پاگیر، دیدگاه سنتی و محرومیت از شیوه های نوین بازاریابی و 
بازرگانی بین الملل و تغییرات مداوم بافت های تولیدی و سرمایه گذاری 
ناشی از تورم و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در کشور، از مهمترین 
موانع و چالش های کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در کشور است.

تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و 
کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، 
عملگرا و دارای تفکر جهادی در همه سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه 
ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته ساالری به مفهوم واقعی اجرایی 
شود. توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش 
برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکت های 
رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده 
سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت 
درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره وری عوامل تولید و توسعه 
فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای الزم برای بهبود و توسعه روابط تجاری 
بین المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن 
برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر 

Emai l :  Info@zamandai ly. i r        .زمان دیگری پرداخته شود

تخفیف ۳۵ درصدی نرخ ارز 
روادید اربعین

رئیــس جمهوری با پیشــنهاد رئیس کل بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه در محاســبه نرخ ارز زوار 
اربعین ٣5 درصد تخفیف اعمال شــود، موافقت 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، عبدالناصر 
همتی در نامه ای به رئیس جمهوری با اشاره به 
اهمیت حماسه اربعین حسینی و حضور میلیونی 
اقشار مختلف مردم در این مراسم، این پیشنهاد را 
مطرح کرد. بر اساس این گزارش با موافقت رئیس 
جمهوری اسالمی ایران، هزینه ویزای زوار اربعین 
حدود ۱٠۷ هزار تومان کاهش می یابد.بر اساس 
اعالم پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در پی 
نوشت نامه عبدالناصر همتی تاکید کرد: با توجه 
به اهمیت زیارت ســاالر شهیدان )ع( به ویژه در 
ایام زیارتی اربعین و تبدیل این مراسم در سالهای 
اخیر به راهپیمایی پرشکوه عاشقان اهل بیت )ع( 
و تاثیر این حرکت در یاس معاندین و مخالفین 
اســالم عزیز، با پیشنهاد ٣5 درصد تخفیف نرخ 
ارز نیما موافقت می شــود.رئیس بانک مرکزی 
درنامه ای به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده بود 
که این بانک با بهره گیری از سامانه نیما بتواند 
برای عاشقان امام حسین )ع( که در راهپیمایی 
عظیم اربعین حسینی حضور می یابند، ٣5 درصد 
تخفیف نسبت به نرخ نیما، در نظر بگیرد.پیش از 
این بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرده بود که در حال رایزنی و هماهنگی با سایر 
دســتگاه ها برای تامین ارز همراه زائران اربعین 

حسینی )ع( است.

اخبار

سرمقاله

هر که مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده 
خود گردانیده است

کالمامیر

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 شماره  139760331010002359 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیامک سرحدی  
فرزند شاهپور  بشماره شناسنامه 799 صادره از تهران در دو سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 12702/5 متر مربع پالک 122 فرعی از 22 اصلی 
واقع در کالک خریداری 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./  ز 862
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

اگهی ابالغ
رضائی  زرعلی   -1 آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
دهمرادخانی فرزند علی حاصل 2- سام رضائی دهمراد خانی 3- خانم سارینا رضائی 

دهمرادخانی فرزند پژمان
خواهان خانم زهرا ملکی قشالقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای زرعلی رضائی 
دهمرادخانی فرزند علی حاصل و سام رضائی دهمرادخانی و خانم سارینا رضائی 
دهمرادخانی فرزند پژمان به خواسته ابطال هبه نامه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709988440400314 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان صحنه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/8/27 ساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود, نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه- حمید اسکندری

اجرائیه
مشخصات محکوم له: عبای خواجوی فرزند حسین به نشانی: گلوگاه - پارک الله 

اداره فرهنگ و ارشاد 
مشخصات محکوم علیه: علی اکبر قنبرزاده درزی فرزند: قنبر علی مجهول المکان

بموجب رای شماره 162 تاریخ 97/3/29 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
گلوگاه و رای شماره - تاریخ -شعبه- دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است نسبت به انتقال سند به نام عباس خواجوی بایستی اقدام 
نماید و همچنین نیم عشر دولتی که در اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد.

به استناد ماده 190 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اجرائیه ظرف دو روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره 139760331057001020هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره آموزش 
و پرورش ناحیه سه کرج به شناسه ملی 20601356 در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 3201/17 مترمربع پالک 623 فرعی از 6 اصلی واقع در 
عباس آباد خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله عابدینی 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.  97/15575/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/8/6
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  پدرعبدالزهرابشناسنامه69صادره  نام  زویدات  بانومریم 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ  فریدحمیدنیابشناسنامه24صادره  مرحوم  همسرم 
عبارتنداز1- اش  ورثه  فوت  غیردائمی  شهراقامتگاه  97/6/13درشاهین 
فوق2-محمدرضاحمیدنیابشناسنامه525صادره  بامشخصات  متقاضی 
خرمشهر4-حسین  از  ازخرمشهر3-محمودحمیدنیابشناسنامه2013صادره 
از  حمیدنیابشناسنامه574صادره  ازخرمشهر5-مهدی  حمیدنیابشناسنامه481صادره 
خرمشهر)پسران متوفی(6-فریده حمیدنیابشناسنامه959صادره ازخرمشهر)دخترمتوفی(
والغیر.بجز نامبردگان فوق متوفی وارث دیگری ندارد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)9/697(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی اجرائیه
مدیریت  به  کوثرمرکزی  اعتباری  لهم:1-نام:شرکت  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
آقایان عیسی رضایی وجوادفهیمی پور.نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان خوزستان-
علیه/ محکوم  ودوم.مشخصات  اول  فلکه  بین  اهواز-اهواز-کیانپارس  شهرستان 
مجیدنشانی:استان  پدر:  نام  خانوادگی:محمودی  نام  علیهم:1-نام:حسین  محکوم 
خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خشایارخیابان امیرخسروبین زینب وسروش پالک 
446.  2-نام:محمودنام خانوادگی:طرفی نژادنام پدر:عباسعلی نشانی:استان خوزستان-
3-نام:یاسرنام  مهرپالک59.   خیابان15فاز3مجتمع  اهواز-کیانپارس  شهرستان 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پدر:گچی  نام  خانوادگی:حاتمی 
به  مربوطه  اجرای حکم  درخواست  به:بموجب  خیابان3پالک39.محکوم  آب  منبع 
رابنحوتضامنی  خواندگان  مربوطه9609976195901062  دادنامه  وشماره  شماره 
عدم  گواهی  ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارات  مبلغ)230/000/000(ریال  پرداخت  به 
لغایت  ایران  مرکزی  بانک  اعالمی ساالنه  تورم  نرخ  پرداخت)1395/5/30(برمبنای 
خواهدبود.                                                                           تاخیرتادیه  خسارات  ازمحاسبه  پس  دادرسی  وهزینه  دادنامه  اجرای 

مدیردفترشعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام
محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا 
گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کند که اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  نمایدواالبه 
به  اموال  کامل صورت  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی1394(4-خودداری  محکومیت 
منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده34قانون اجرای 
احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 5-انتقال 
مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل 
یاهردو مجازات می شود.)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت  به  نصف محکوم 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

آگهی اجرائیه
امورشعب  مهراقتصادسرپرستی  لهم:1-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
اهواز- خوزستان-شهرستان  پدر:نشانی:استان  خانوادگی:نام  خوزستان.نام  استان 
استان  امورشعب  سپید-سرپرستی  کوچه  کالنتری13نبش  اهواز-24متری-جنب 
نام خانوادگی:رزیجی  علیهم:1-نام:علی  علیه/محکوم  خوزستان.مشخصات محکوم 
ملت-خیابان  اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان  پدر:عبودنشانی:استان  نام 
اقبال-شیخ نبهان-پالک7.  2-نام:فوادنام خانوادگی:رزیجی نام پدر:عبودنشانی:استان 
نبهان-پالک7. اقبال-شیخ  ملت-خیابان  اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان 
دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
رابه  خوانده  به  است  محکوم  علیه  مربوطه9609976195901085محکوم 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  مبلغ)320/000/000(وخسارات  پرداخت  به  نحوتضامنی 
بانک  ساالنه  اعالمی  تورم  نرخ  پرداخت)1395/3/22(برمبنای  عدم  گواهی 
وفق  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  وهزینه  دادنامه  اجرای  لغایت  ایران  مرکزی 
پرداخت  به  منوط  دادنامه  اجرای  نماید  می  محکوم  خواهان  درحق  قانونی  تعرفه 
خواهدبود.                                                                                                                 تاخیرتادیه  خسارات  ازمحاسبه  پس  دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه 

مدیردفترشعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام
محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا 
گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کند که اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  نمایدواالبه 
به  اموال  کامل صورت  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی1394(4-خودداری  محکومیت 
منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده34قانون اجرای 
احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 5-انتقال 
مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل 
یاهردو مجازات می شود.)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت  به  نصف محکوم 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9409986195800805شعبه20دادگاه  پرونده 
شماره  مهراقتصادبه  نهایی شماره9609976195800987.خواهان:بانک  اهوازتصمیم 
فاطمه  خانم  پورباوکالت  عبداالمیررستم  آقای  نمایندگی  و  وکالت  ثبت429709به 
اهواز-اهواز-فازیک  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  نژادفرزندرضابه  فیروزیان 
پادادشهرخیابان اول شرقی استادان پالک14.خوانده:آقای مریم عربی فرزندغالمرضابه 
ها:1- خواسته  مهدیا-پالک2.  مجتمع  غربی  میهن  اهواز-کیانپارس-خیابان  نشانی 
تاخیرتادیه.رای  خسارت  چک3-مطالبه  وجه  دادرسی2-مطالبه  خسارت  مطالبه 
دادگاه:در خصوص دعوی بانک مهراقتصادباوکالت فاطمه فیروزیان نژادبه طرفیت 
مریم عربی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ360/000/000ریال به انضمام خسارات 
دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی یک فقره 
چک به شماره9124487825مورخ1393/12/13عهده بانک تجارت صادرنموده که 
پس ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است 
اصل  عنوان  به  مبلغ360/000/000ریال  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  وتقاضای 
خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده اند،نظربه اینکه خواندگان دعوی دلیلی 
برپرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجودچک به عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت 
براشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری دانسته وبااستصحاب بقاء دین برذمه 
خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده 
ومستندابه مواد310-311و313قانون تجارت مصوب1311/2/13و مواد198و515وتب
صره2آن،519و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/1/21حکم به محکومیت 
خوانده دعوی به پرداخت مبلغ360/000/000ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت 
وکیل  الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه  عنوان  به  11/424/000ریال  مبلغ 
خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی 
مرکزی جمهوری  بانک  ازطرف  که  قیمت  نرخ شاخص  مورخ1393/12/13برطبق 
اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.دایره اجرای احکام 
مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.
دادرسی خواهدبود.رای صادره  التفاوت هزینه  مابه  پرداخت  به  نیزموظف  خواهان 
غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس 
ازانقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
یونس علیمرادی-قاضی شعبه بیستم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

آگهی حصروراثت
آقای رضاپورکهنوجی نام پدرحسین بشناسنامه125صادره ازماهشهردرخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که 4/97-477مرحوم معصومه اسمعیلی 
زاده کهنوجی بشناسنامه2736صادره کهنوج درتاریخ79/3/11درماهشهراقامتگاه فوت 
بشناسنامه1170ماهشهر2- پورکهنوجی  متقاضی1-فریدون  عبارتنداز1-  اش  ورثه 
بشناسنامه591ماهشهر4- احمدپورکهنوجی  بشناسنامه7رامهرمز3-  سعیدپورکهنوجی 
کهنوجی  بشناسنامه125ماهشهر5-محمودپور  رضاپورکهنوجی 
بشناسنامه396اهواز7-محمدپورکهنوجی  بشناسنامه51ماهشهر6-مسعودپورکهنوجی 
بشناسنامه680ماهشهر9-سکینه  پورکهنوجی  بشناسنامه230ماهشهر8-عباس 
بشناسنامه536ماهشهرو الغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)16/541(
شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه4

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  نجفقلی  فرزند  اردلی  ملکی  جان  نازک  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 9709983855700377 از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجفقلی ملکی اردلی  
فرزند امیر قلی به ش ش  739 سرانجام در تاریخ1371/12/6 اقامتگاه  دائمی خود  

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ حسین ملکی اردلی فرزند نجفقلی به ش ش  472 )  فرزند متوفي(

2ـ قلی ملکی اردلی فرزند نجفقلی به ش ش 473  )  فرزند متوفي(
3 ـ امیر قلی ملکی اردلی فرزند نجفقلی به ش ش 2  )  فرزند متوفي(

 4 ـ  مرجان  ملکی اردلی فرزند نجفقلی به ش ش  541  )  فرزند متوفي(
5 ـ نازک جان ملکی اردلی فرزند نجفقلی به ش ش  6 )  فرزند متوفي(

6 ـ سوگلی ملکی اردلی فرزند نجفقلی به ش ش 5  )  فرزند متوفي(
7 ـ  کبوتر احمدی سرچاهی فرزند سردار به ش ش 156 ) همسر متوفی (  

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی

آگهی
شعبه اول دادگاه عمومی بخش دابودشت 

شماره بایگانی شعبه 960482
اگهی دادنامه به شماره 9709972009301252 مورخ 1397/07/12 مربوط به متهم 
مجهول المکان میالد کریم مجیدی به نشانی مازندران  امل  الریجان کوه نوا بعد از 

حمام روبروي زمین والیبال منزل عباس مجیدی

مفقودی
برگ سبز وسند گمپانی  پژو پارس مدل 1389 شماره شهربانی 435 ی 74  ایران 
12  با شماره موتور 14189031828 شاسی NAAP03ED9AJ135981  مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک کارشناسی ارشد موقت فارغ التحصیلی اینجانب مهرناز ولیزاده فرزند پرویز 
به شماره شناسنامه 799 صادره از بابل در مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی 
آموزشی صادره از واحد دانشگاهی ساری با شماره 49660-6مفقود گردید ه است 
آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یانده  از  باشد  می  اعتبار  فاقد  و 
اسالمی واحد ساری به نشانی : ساری – کیلومتر 7 جاده دریا – مجتمع دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد ساری فارغ التحصیالن ارسال نماید 

رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه با سران قوا که با موضوع مسائل 
بانکی،  نظام  مشکل  حل  برای  کردند:  تاکید  شد،  برگزار  اقتصادی 

نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیم های جدی بگیرید.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جلسه که چهارشنبه شب برگزار شد، با 
تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را 
تصمیم گیری های کالن و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند. ایشان تأکید 
کردند: حل مشکالت جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی 
مردم، نیازمند کار جهادی و تالش فوق العاده است زیرا این مشکالت به 
ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم 
به ویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است. رهبر انقالب اسالمی، 
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم های قاطع 
و راهگشا در خصوص مسائل اصلی و چالش های مهم اقتصاد کشور 
توصیه مؤکد کردند و فرمودند: برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد 
مانند مشکالت نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه ریزی 
باید تصمیم های جدی و عملیاتی بگیرید. ایشان قوای سه گانه به ویژه 
دولت را به استفاده از نظرات و راه حل های اقتصاددانان دلسوز و فعاالن 
بخش خصوصی فراخواندند و گفتند: شرایط کنونی کشور موجب شده 

و  احساس مسئولیت مضاعف کنند  فعاالن دلسوز  و  نخبگان  است 
ظرفیت ها و داشته های علمی و تجربی خود را به مسئوالن عرضه کنند، 
بنابراین قدر این فرصت را بدانید و از پیشنهادهای فعاالن دانشگاهی 
و اقتصادی استفاده کامل کنید. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تقسیم 
مشکالت اقتصادی به »چالش های درونی و ساختاری اقتصاد کشور« 
و »مسائل ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا« افزودند: در مواجهه با 
هر یک از این دو بخش، راه حل های خردمندانه ای را به کار ببندید که 
نتیجه آن، گره گشایی پایدار از زندگی مردم و ناامید شدن دشمن از 
اثرگذاری حربه تحریم باشد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم 
هم افزایی هر سه قوه و دستگاههای مختلف کشور، خاطرنشان کردند: 
هیچ بن بست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل 
الهی و با عزم و اراده مردم و مسئوالن، و با استفاده از ظرفیت بی بدیل 
جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال کردن ظرفیت ها و منابع 
ممتاز کشور، یقیناً بر مشکالت درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد. در 
این جلسه که معاون اول رئیس جمهوری و معاون اول رئیس قوه قضائیه 
نیز حضور داشتند، رئیس جمهوری با تشکر از همکاری و همراهی 
رؤسای مجلس و قوه قضائیه، گزارشی از جلسات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی و مصوبات آن برای حل مشکالت مردم بیان کرد. همچنین 

برخی حاضران در جلسه نیز دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.

رهبر معظم انقالب در نشست با سران قوا تاکید کردند: 

برای حل مشکل اشتغال و تورم تصمیم  جدی بگیرید

سردار سالمی:

دشمنان ائتالف وسیعی برای تزلزل  امنیت ایران  تشکیل داده اند
اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
دشمنان وسیعی ائتالف کرده اند تا امنیت این 
جامعه را متزلزل کنند، گفت: به برکت نیروی 

انتظامی کشور ما ایمن است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین 
سالمی اظهار داشت: یک فرد نیروی انتظامی 
تجسم و تندیس زنده ای از شرافت، غیرت، 
تعصب، ایمان، گذشت و فداکاری، سعه صدر و 
حس مسئولیت شناسی است.جانشین فرمانده 
کل سپاه خاطر نشان کرد: اگر هر جامعه ای 
حیات، نشاط، قوام و آرامش جریان زندگی اش 
دارای  و  امن  جامعه  آن  کند،  پیدا  تحقق 
آرامش است.سردار سالمی بلدیه ، عدلیه و 
نظمیه را سه رکن بقای یک جامعه عنوان 
کرد و گفت: نظمیه یعنی انتظام بخشیدن به 
نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور 
که بخش مهمی از عنصر حیات یک جامعه 
امنیت  وقتی  گفت:  می دهد.وی  تشکیل  را 
وجود دارد، هیچ کسی حس خاصی ندارد و 
همه چیز آرام است ولی اگر در گوشه ای از 

یک کشور بزرگ اتفاق کوچکی بیفتد، همه 
می کنند  اعتراض  و  انتقاد  می شوند،  نگران 
و در این زمان است که همه قدر امنیت را 
می دانند.سردار سالمی تصریح کرد: وقتی همه 
خوابند، ماموران ناجا بیدارند، وقتی همه تفریح 
می کنند، کارکنان ناجا در بخش های مختلف 
در حال انجام مأموریت هستند و زمانی که 
تمام جامعه تعطیل و یا نیمه تعطیل است، 

با  دارد.وی  ادامه  همچنان  ناجا  فعالیت های 
بیان اینکه دشمنان ائتالف کرده اند تا امنیت 
این جامعه را متزلزل کنند، افزود: ما متفاوت 
از سایر کشورهای دنیا هستیم چراکه همه 
توانمندی های خود  با تمام  قدرت های عالم 
برای اینکه محیط امن ما را خدشه دار کنند، با 
هم متحد شده اند، ولی ما به برکت وجود شما 
ایمن هستیم.وی با بیان اینکه در هیچ کشوری 

در دنیا نیروی انتظامی اینگونه فعالیت های 
سنگینی ندارد، افزود: این درحالی است که در 
آن کشورها فناوری کار می کند و از آن مهم تر 
با این همه دشمن و مخاطرات روبه رو نیستند.

سردار سالمی در ادامه با اشاره به اینکه بین 
سیاست خارجی و امنیت داخلی یک کشور 
ارتباط مستقیم وجود دارد، افزود: اگر ما امروز 
در مقابل دشمنان خود کوتاه نمی آییم و با آنها 
درگیریم، این را مدیون اعتبار و امنیت داخلی 
خود هستیم.جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره 
به اینکه شرایط فعلی کشور از هر زمانی در 
است،  بهتر  اسالمی  انقالب  سال  طول ۴٠ 
امنیتی در کل کشور و  گفت: شاخص های 
همچنین در استان فارس خوب و دارای رتبه 
احساس  با  افزود:  پایان  در  است.وی  باالیی 
عمیق قلبی از همه تالش های شبانه روزی، 
انتظامی  طاقت فرسا و مؤثر کارکنان نیروی 
و سردار گودرزی فرمانده دالور، همیشه در 
صحنه، اهل تدبیر، انقالبی و خوشنام انتظامی 

استان فارس تقدیر و تشکر می کنم.
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شیوه جدید دالالن برای قیمت گذاری ارز

قیمت ارز معلوم نیســت، ایــن را صرافانی می گویند که در برخی 
روزهای گذشــته دست از معامله کشــیدند و می گفتند فعال ارز 
قیمتــی برای خرید و فروش نــدارد ، در این میان اما دالالن کنار 
خیابان روش جدیدتری را برای قیمت گذاری ارز انتخاب کرده اند.

به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین،از پس دو هفته نوسان و ریزش 
و افزایــش قیمت ارز در بازار ، آخرین خبرهــا حکایت از آن دارد 
که در هفته گذشــته میزان ارز مــورد تقاضا بود که قیمت فروش 
را تعییــن می کرد. در حالی قیمت ارز این روزها به ســوژه اصلی 
صحبت های خانوادگی و محافل خبری تبدیل شده است که طی 
دو هفته قیمت دالر بین هشــت هزار تومــان تا ۱5 هزار تومان را 
تجربه کرده است. در کنار این موارد اما نکته جالب توجه، مصایب 
خرید ارز و به ویژه دالر برای مســافران و حتی کســانی است که 
مجبورند بــرای خرید اجناس خارجی به جای ریال،  دالر پرداخت 
کنند. نوســان های اخیر به نظر می رســد دامنه بازار غیر رسمی 
ارز را اندکی گســترش داده اســت به طوری که خرید وفروش ارز 
دیگر در پاتوق های شناخته شده قدیمی صورت نمی گیرد و اتفاقا 
معامــالت به مکان هایی دیگر ، برای پیشــگیری از ردگیری های 

قانونی کشیده شده است. 
بحث خرید و فروش دالر تنها به میدان فردوســی و مراکز معروف 
عرضه ارز محدود نمی شــود بلکه در تمام سطح شهر و بین همه 
اقشــار جامعه می توان از نوسانات قیمت، خرید و فروش ارز و ... نیز 
شنید. یکی از اتفاقات جالب توجه مشاهدات عینی خبرنگار ما در 
یک اغذیه فروشــی بین چند مشــتری بود که بسیار باعث تعجب 
اســت؛ چند مرد جوان هنگام صرف غذا با تلفن مشغول صحبت و 
خرید و فروش دالر بودند. یکی از آنها با دالل پشــت خط مشغول 
چانــه زدن بود و نرخ ارز را جویا می شــد و رفقایش منتظر پایان 
صحبت او. پس از اتمام مکالمه مشخص شد که اگر کسی خواستار 
5٠هزار دالر باشــد،  دالل حاضر است هر دالر را به قیمت ۱٣هزار 
تومان بفروشد و برای درخواست های زیر 5٠هزار دالر نیز بسته به 

میزان تقاضا، قیمت باالتر خواهد رفت .
 بــه این ترتیب خریــد هزار یا دو هزار دالر از این دســته دالالن 
مســتلزم پرداخت پول بیشــتر، حتی تا دو هزار تومان به ازای هر 
دالر اســت. جالب اینکه بنا بر اطالع خبرنــگار خبرآنالین دالالن 
تلفنی حاضرند هرجا که مشتری قرار می گذارد،  ارز مورد توافق را 
تحویل دهند و هزینه رفت و آمد نیز بر عهده خریدار است!بسیاری 
از دالالن محدوده فردوسی نیز دیگر مستقیم دست به معامله نمی 
زنند بلکه با ردیافت تلفن مشــتری، به او وعده تماس در روزهای 
آتی را می دهند. نکته مهم اینجاســت کــه پلیس پیش از این به 
خریداران هشــدار داده است که در دام دالالنی که دالرهای نقلبی 

می فروشند، نیفتند.
 برای جلوگیری از خرید و فروش ارز و به ویژه دالر به نظر می رسد 
دولت باید نظارت جدی تری بر این بازار داشــته و مانع از خرید و 
فروش ارز در مکان ها نامتعارف شود و زیرا ادامه این روند می تواند 
سبب شود تا چندی دیگر در سوپر مارکت ها هم شاهد عرضه انواع 

ارز با قیمت های مختلف باشیم.

نقش پررنگ ارتش در پاکسازی 
منطقه از تروریست ها 

رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: 
نقش ارتش در پاکسازی منطقه از تروریست ها 
بسیار پررنگ اســت که روزی حقایق آن گفته 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم 
عباس محمدحســنی رئیس سازمان عقیدتی 
سیاســی ارتش در ســخنان پیــش از خطبه 
نمــاز جمعه تهران گفت: ۲۴ مهر ماه ســالروز 
تاسیس ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش است 
که به پیشنهاد مقام معظم رهبری و تائید امام 
خمینی)ره( صــورت گرفت.وی ادامه داد: امروز 
به برکت انقالب اســالمی شاهد ارتشی مومن، 
متدین، جهادی و مردمی هستیم که وجودش 
برای مردم امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین 
اســت. گواه ما برای این امر بیانات مقام معظم 
رهبری درباره ارتش است. ایشان فرمودند ارتش 
ما یک ارتش متدین اســت و جــا دارد ارتش 
جمهوری اســالمی ایران را حــزب اهلل بنامیم.

محمدحسنی گفت: عوامل مختلفی باعث شده 
ارتش به این جایگاه برسد که بخش عمده آن به 
دلیل فعالیت های سازمان عقیدتی سیاسی است 
که مقــام معظم رهبری از این عملکرد رضایت 
ارتش  دارند.رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی 
در ادامه به اقدامات و برنامه ســازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش اشــاره کرد و گفت: روزانه بیش 
از هزار نماز جماعت با جمعیت حدود ۲٠ هزار 
نفری در ارتش برگزار می شود و در حال حاضر 
۲٠ هــزار فعال قرآنی و ۱٠ هزار فعال در حوزه 
حدیث در ارتش وجــود دارد. همچنین باالی 
۱٠٠ هزار نفر بســیجی در پایگاه های بســیج 
در شهرک های ســازمانی ارتش فعالیت دارند.

وی افزود: ارتش جمهوری اسالمی بیش از ۴۸ 
هزار شهید مدافع وطن و چندین شهید مدافع 
حرم تقدیم انقالب اســالمی دارد. نقش ارتش 
در پاکسازی منطقه از تروریست ها بسیار موثر 
و پررنگ است که روزی حقایق آن گفته خواهد 
شد.وی دشمنان انقالب اسالمی را مخاطب قرار 
داد و تاکید کرد: با ارتش انقالبی، دالور، شجاع 
و مقتدر در کنار سپاه انقالب اسالمی توصیه ای 
به دشمنان داریم که هرگز فکر تجاوز به میهن 
اســالمی را نداشته باشــند و اگر چنین فکری 
داشــتند پیش از تجاوز حتمــا آخرین عکس 
یادگاری شــان را بگیرند زیرا در صورت تجاوز 

هرگز زنده باز نخواهند گشت.

نگاه روزخبر

آگهی مزایده   

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به فروش یک 
و یک دستگاه خودروی  مدل 1383   GLX پژو  دستگاه خودروی سواری 

وانت پیکان مدل 1385 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 97/7/25 لغایت  آگهی  درج  تاریخ  از  خودروها  از  بازدید  جهت  توانند  می  عالقمندان   
و  مراجعه  اردبیل  استان  بعثت شرکت شهرکهای صنعتی  اداری  مجتمع  اردبیل  در  واقع 
جهت دریافت اسناد مزایده و شرکت در مزایده به سامانه  www.setadiran.ir مراجعه 

 روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیلنمایند.

 نوبت دوم

شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل

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 شماره  139760331010002368 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سالومه سرحدی  
فرزند شـاپـور  بشماره شناسنامه 2111 صادره از تهران در یک سهم مشاع از هفت 
سهم ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 12702/5 متر مربع پالک 122 فرعی از 22 
اصلی واقع در کالک خریداری 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./  ز 863
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی 
بیرانوند  رامین  آقای   1397/04/05 مورخ   9709976610900583 شماره  دادنامه  اجرای  در 
فرزند مرید به کدملی 4073301497 مجهول المکان به اطالع می رساند طالق شما به شماره 
ثبت 153 مورخ 1397/7/17 به نوع بائن /قضایی در دفتر خانه طالق شماره 3 خرم آباد به 

آدرس خرم آباد خیابان انقالب روبروی بیمارستان عشایر ثبت گردیده است . 
سردفتر طالق شماره 3 خرم آباد - حمزه حیدری . 

دادنامه
پرونده کالسه9709988603200156شعبه32

حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهیدبهشتی شهرستان کرمانشاهتصمیم نهایی 
شماره9709978603200509

کرمانشاه-شهرستان  استان  نشانی  فرزندخدامرادبه  محمدمرادامیریان  خواهان:آقای 
کرمانشاه-شهرکرمانشاه-بلوارراهنمایی کوچه10متری بیگمردای

خوانده:آقای مهدی صادقی باغنی به نشانی
خواسته:مطالبه وجه سفته

به تاریخ21خرداد97دروقت فوق العاده جلسه شعبه32شورای حل اختالفبه تصدی 
باشد.قاضی  تحتنظرمی  فوق  کالسه  وپرونده  تشکیل  ذیل  امضاءکننده  اینجانب 
شوراباتوجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده ضمناعالم ختم رسیدگی مبادرت به 

صدوررای مقتضی بااستعانتازخداوندمتعال می نماید.
))رای قاضی شورا((

خواندهآقای  طرفیت  به  محمدمرادامیریان  آقای  خواهان  دادخواست  درخصوص 
مهدی صادقی باغنی به خواسته مطالبه وجه به میزان پانزده میلیونریال بانضمام کلیه 
به  برابرسفته  گشت  خواهانمدعی  که  شرح  بدین  وتاخیرتادیه  دادرسی  خسارات 
شماره007478سری ج به مبلغ پنجاه میلیونریال،که توسط خوانده دعواصادرنموده 

لکن ازپرداخت آن خودداریمینماید.خوانده دعوی
علی رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی درجلسه حضورنیافت والیحه اییارسال ننمود.
اوالصرف  اینکه  شوراواسنادابرازینظربه  مشورتی  نظریه  به  شوراباعنایت  قاضی 
صدوراسنادتجاری داللت برمدیونیت صادرکنندهنسبت به دارنده داشته ثانیا ایشان ازحیث 
اصالت یاپرداخت وبرائت ذمهخویش ایرادموثری ننمودندلذاباتوجه به وصف تجریدی 
وتنجیزیاسنادتجاری وبقاءآن دریدخواهان دعوای ایشان راثابت ووارددانستهوباتمسک به 
این فرازازآیه283سوره بقره)فلیودالذی اوتمن امانته ولیتق اللهربه(پس آن کسی که امین 
دانسته شده است بایدبدهکاری خودراکهدرموردآن اوراامین دانسته اند،بپردازدوازحساب 
وکیفرخداکهپروردگاراوست پرواکندوحقی راکه برعهده اوست انکارنکند.ومستندابهم
درامورمدنی  عمومیوانقالب  دادگاههای  دادرسی  آیین  واد198و515و220و519قانون  
مدنیومواد254و241و280و284و289و307  ومواد1257و1258و1289و1301قانون 
و309قانون تجارت حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت پانزده میلیون ریالبابت اصل 
خواسته وتاخیرتادیه ازتاریخ ثبت دادخواست22خرداد97لعایتاجرای کامل حکم هزینه 
دادرسی به میزان32،750تومان درحق خواهانصادرواعالم میگردد.رای صادره غیابی وظرف 
مدت بیست روزپس ازتاریخابالغ قابل اعتراض واخواهی دراین شعبه سپس ظرف بیست 

روزدیگرقابالعتراض تجدیدنظردرمحاکم محترم حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
قاضی شورا-یوسف چقامیرزا

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

سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابر رأی شماره 139760315001002056 مورخ 06/24/ 1397 هیأت اول/ هیأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت چهار هزار و 
یکصد و هجده میدان میوه و تره بار بلوط سبز ارغوان،  به شناسه ملی 14006816064 
مقدار سه سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ یک باب ساختمان و محوطه میوه و تره بار 
، به مساحت 39482/11 مترمربع، پالک شماره 1541 فرعی از 1/129 اصلی ، واقع 
در ایالم- بلوار خلیج فارس- پشت پمپ بنزین، خریداری شده از غالمحسن نادریو 

عیسی خدارحمی و غیره و منتسب به مالکیت آقایان خدارحمی و غیره.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 97/07/21 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:97/08/06
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

مفقودی
شهربانی  شماره  به   1391 مدل  سواری  سمند  سبز  برگ  خودرو  مالکیت  سند   
بدنه  شماره   NAACN1CM3CF213619شاسی شماره  72و  ایران  393و38 
CF213619مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد می گردد 
مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هر گونه فساد  احتمالی را به عهده خواهد گرفت 

محمود آباد 

آگهی ابالغ 
وقت اجرای قرار کارشناسی به نام آقای فرزین دادگر فرزند اکبر خواهان اداره منابع 
طبیعی شهرستان نور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرزین دادگر و خواسته خلع 
ید و غیره مطرح  که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه9509981988400915 
قرار  اجرای  وقت  و  ثبت  چمستان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
کارشناسی مورخه 97/8/23ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده فرزین دادگر 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت اجرای قرار کارشناسی در دادگاه حاضر گردد م. الف 97/499
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان سید مصطفی حسینی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
اکرم السادات شهبازی دیوکالیی دارای شناسنامه شماره 290 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه15/797/97  به 
چنین توضیح داده که شادروان عبدالقاسم شهبازی دیوکالی و شناسنامه 879 در 
آن  الفوت  حین  رثه   و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ97/6/20 

مرحوم منحصر است به 
ابوالقاسم به شماره شناسنامه 260  1- سید محمد شهبازی دیوکالیی فرزند سید 

پسر متوفی 
 1651 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  فرزند  دیوکالئی  شهبازی  حسین  سید    -2

پسر متوفی 
3- اکرم السادات شهبازی دیوکالئی فرزند سید ابوالقاسم به شماره شناسنامه 290 

دختر متوفی 
دختر   1691 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  سید  فرزند  شهبازی  سکینه  سیده   -4

متوفی 
5- سید معصومه شهبازی دیوکالیی فرزند سید ابوالقاسم به شماره شناسنامه 1672 

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

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

آگهی
شعبه اول دادگاه عمومی  بخش دابودشت 

دابودشت  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   960998200930044 کالسه  پرونده 
تصمیم نهایی شماره 9709972009301252 شاکی  اقای هادی اسالمی فرزند تقی 
به نشانی استان مازندران شهرستان امل  شهر دابودشت  جاده فریدونکار کبود کال 
دابو متهمین  اقای میالد کریم مجیدی به نشانی مازندران  الریجان  کوه نوا بعد از 
حمام روبروي زمین والیبال منزل عباس مجیدی اقای محمد حاجی پور اقای ایمان 
فدایی  همگی به نشانی مازندران امل جاده نور اب معدنی ورسا مجهول المکان  

اتهام  ضرب وجرح عمدی
رای دادگاه 

در خصوص اتهام اقایان میالد کریم مجیدی ساکن الریجان 
محمد حاجی پور فعال مجهول المکان 

ایمان فدایی فعال مجهول المکان همگی مبنی بر ضرب وجرح بدنی عمدی با چاقو 
وفحاشی موضوع شکایت اقای هادی اسالمی با عنایت به جمیع محتویات پرونده 
شکایت شاکی  گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و گواهی گواهان 
بره انتسابی ضرب و جرح با چاقو نسبت به متهم ردیف اول و دوم و فحاشی نسبت 
به متهم ردیف سوم محرز ومحقق بوده و دادگاه مستندا به مواد608 تبصره مادهٔ 
614 قانون مجازات مصوب 1370 و مواد 448 و709 و 710 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 هر یک از متهمین ردیف اول ودوم را از حیث جنبه عمومی به یک 
سال حبس و در رابطه با جنبه خصوصی قضیه مشترکا به پرداخت یک ونیم صدم 
دیه کامل از بابت بریدگی متالحمه ناحیه قدامی تحتانی بازوی چپ  ویک نیم صدم 
دیه کامل از بابت بریدگی حارصه ناحیه خارجی فوقاني ساعد دست چپ در حق 
اقای هادی اسالمی متهم ردیف سوم را به تحمل 74 ضربه شالق تعزیزی محکوم 
می نماید واما درابطه با سایر موارد با عنایت به جمیع محتویات پرونده و توجها 
قاعده  اساسیو  قانون  به اصل 37  بزه مستندا  بر وقوع  ابزاری  ادله  به عدم کفایت 
فقهی اصاله البرائه و ماده 4 قانون ایین دادرسي کیفری حکم  برائت متهمین در این 
قسمت صادر و اعالم میگردد رای صادره در قسمت اخیر حضوری محسوب و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
و درخصوص سایر موارد غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان خواهد بود  
سید جواد مقیمی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش دابودشت  م الف2556

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اهلل  حجت  فرزند  نهاوندی  نجار  صادق  آقای 
97/970659 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که مرحوم حجت اهلل نجار نهاوندی فرزند قربانعلی به شماره 
شناسنامه 125 صادره از بابلسر در تاریخ 97/3/27 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز 
1- صادق نجار نهاوندی فرزند حجت اهلل به ش ش 456فرزند متوفی 

2- علی نجار نهاوندی فرزند حجت اهلل به ش ش 48فرزند متوفی
3- فضه خاتون نجار نهاوندی فرزند حجت اهلل به ش ش فرزند متوفی

4- حوا نجار نهاوندی فرزند حجت اهلل به ش ش 492فرزند متوفی
5- فهمیه نجار نهاوندی فرزند حجت اهلل به ش ش 1545فرزند متوفی
6- خدیجه نجار نهاوندی فرزند حجت اهلل به ش ش 345فرزند متوفی

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

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

آگهی فروش ملک مشاع 
به حکایت پرونده کالسه 970222اجرای احکام حقوقی محمودآباد محکوم علیه 
آقای محمدرضا کاوه گرنائی  فرزند ولی اهلل محکوم است به فروش مال مشاعی 
یک قطعه زمین برابر مبایعه نامه 16511 و تقسیم وجه حاصل به میزان قدرالسهم 
هر یک از طرفین و همچنین به پرداخت مبلغ 5/120/000ریال خسارت دادرسی در 
حق محکوم له آقای رمضان قنبری در این دادگاه و مبلغ1/000/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به نظریه کارشناسی مشخصات ملک 
مذکور عبارت است از یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع به آدرس محمود 
آباد ابتدای خط ازادمون  ضلع غربی زمین فوتبال جنب شرکت چوبینه سازان واقع 
در  حال حاضر  پور  هامان  آقای  قبلی  زمین  به  آن شماال  اربعه  باشد حدود  می 
شرکت چوبینه سازان شرقا وصل به زمین خریداری شده آقای توفیقی جنوبا وصل 
به زمین آقای اسماعیل علیزاده در حال حاضر ملک آقای احمدی و غربا وصل به  
با دیوار  شرکت چوبینه سازان و کوچه 6 متری عام می باشد ملک محصور شده 
بلوکی مجاور بوده و دارای یک راه عبور ورودی به عرض 4 متر در ضلع غرب 
می باشد ملک فاقد اعیانی و در حال حاضر نیز فاقد امتیاز آب و برق و گاز می 
باشد ضمنا قابل دسترسی به برق می باشد ملک فاقد پالک ثبتی رسمی بوده و جزء 
سند اصالحات اراضی روستای سوراخ مازو و دارای کاربری کشاورزی می باشد 
نتیجتا با توجه به موقعیت و استقرار ملک و نوع دسترسی و نوع کاربری و کلیه 
عوامل موثر در امر ارزیابی ارزش هر متر مربع آن به میزان 4 میلیون ریال و جمعا 
میزان 800/000/000ریال  به  ملک  کل  ارزش  مترمربع  مساحت 200  به  توجه  با 
برآورد و تعیین گردیده است لذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت 
به نظریه کارشناسی ملک فوق از طریق مزایده در تاریخ 97/8/7ساعت 11 صبح 
به  محل  در  نیاز  در صورت  و  آباد  محمود  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  در 
فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی محمود آباد  
مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده خواهد شد همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر 
خواهد  ماه  یک  مدت  ظرف  ثمن  مابقی  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   129 ماده 
از  پس  آن  به  اعتراض  وصول  عدم  و  مزایده  برگزاری  از  پس  هفته  یک  و  شد 
برنده  اموال صورت خواهد گرفت چنانچه  انتقال  پیشنهادی  مبلغ  کامل  پرداختن 
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 شعبه اجرای احکام حقوقی محمودآباد اسدی

اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
قوا  دیگر  و  دولت  می خواهند  آمریکایی ها 
را به فساد سیستماتیک متهم کنند، گفت: 
انتقاد خوب است اما اهانت به مسئولین کشور 

کمک به بیگانگان و دشمنان انقالب است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل محمد 
تهران  موقت  جمعه  امام  کاشانی  امامی 
اظهار  هفته  این  نماز جمعه  در خطبه های 
داشت: احتکار در شرع و عقل حرام است، 
اینکه کاالیی را که مورد نیاز جامعه اسالمی 
بفروشیم،  گران  بعدا  تا  کنیم  جمع  است، 
این  در  نیز  مراجع  تمام  نظر  و  است  حرام 
نیز  علی)ع(  است. حضرت  همین  خصوص 
محتکرین را به آتش دوزخ وعده دادند.وی 
احتکار را جهل دانست و افزود: کسانی که 
و  دنیا  به  نسبت  می زنند،  احتکار  به  دست 
آخرت جاهل هستند، به این افراد می گوییم 
و  کنند  رحم  خود  آخرت  و  زندگی  به  که 
نزنند.  احتکار  به  برای منافع دنیوی، دست 
در شرایطی که دشمن کشور را تحت فشار 
قرار داده، احتکار، گرانفروشی و دنیاپرستی، 
حرکت در مسیر اهداف دشمن است.خطیب 
موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات 
قوه قضائیه در مقابله با مفسدین اقتصادی، 
این  قدرت  با  قضائیه  قوه  امیدواریم  گفت: 
مسیر را ادامه دهد. از سوی دیگر کسبه باید 

هرچه دارند را به مردم ارائه دهند، دست به 
احتکار و ذخیره سازی نزنند و به فکر آخرت 
خود باشند.امامی کاشانی در ادامه با اشاره به 
دیدار چند روز پیش سران قوا با مقام معظم 
رهبری گفت: رهبری در این جلسه فرمودند 
اقتصادی  مسائل  و  تورم  بانکی،  »مشکالت 
مردم باید با جدیت، پیگیری و به مشکالت 
طبقه ضعیف جامعه رسیدگی شود«، ایشان 
بارها تأکید کردند که »برای حل مشکالت، 
مشورت کنید«. وی افزود: رهبرانقالب بارها 
فرموده اند که »با وجود ظرفیت های موجود 
کشور، می توان مشکالت کشور را حل کرد 
و هیچ  مشکل حل نشدنی در کشور وجود 
با  تهران  نماز جمعه  ندارد«. خطیب موقت 
اشاره به تحقیقات مرکز تحقیقاتی پارلمان 
کرد:  تصریح  ایران  بر  تسلط  برای  آمریکا 
دولت آمریکا از مرکز تحقیقات پارلمان آمریکا 
می خواهد برای تسلط بر ایران و بر هم ریختن 
جامعه ما، طرحی بدهد، آنها در این طرح بر 
چند مطلب تأکید داشتند؛ اول اینکه دولت و 
دیگر قوا را به فساد سیستماتیک متهم کنند 
یعنی اینکه مردم فکر کنند دولت و دیگر قوا 
به  را  اسالمی  نظام  و در کل  فاسد هستند 
فساد متهم کنند.امامی کاشانی اظهار داشت: 
اگر ما به دنبال مطرح کردن فساد در دولت 
و دیگر قوا باشیم، به دشمن کمک کرده ایم و 

آنها از اقدامات ما خوشحال می شوند. رهبری 
بارها فرموده اند »اهانت به یکدیگر و توهین، 
آنها  آنهاست«؛  برنامه   و  دشمنان  خواست 
می خواهند القا کنند که سیستم فاسد است.

امام جمعه موقت تهران گفت: مسئله دومی 
که آمریکایی ها به دنبال آن هستند، این است 
که همه مسئوالن کشور را به فساد متهم کنند 
و از سوی دیگر، بین مسئوالن اختالف ایجاد 
کنند تا به این وسیله کشور را ضعیف کرده و 
در آخر نیز رهبران را به فساد متهم کنند تا 
مردم از رهبری و مدیران عالی نظام جمهوری 
اسالمی ناامید شوند و آن زمان آنها می توانند 
خصوص  در  یابند.وی  دست  اهدافشان  به 
قراردادهای  و  کنوانسیون ها  به  ایران  الحاق 
بین المللی افزود: همه ما باید هوشیار باشیم، 
به پیشنهادات دشمن با سوءظن نگاه کنیم و 
با احتیاط و هوشیاری تصمیم بگیریم اما همه 

باید بدانند که قوای قضائیه، مقننه و مجریه، 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، همه زیر نظر مقام معظم رهبری عمل 
می کنند و تحت هدایت ایشان هستند.امامی 
کاشانی ادامه داد: انتقاد خوب است اما اهانت، 
کمک به بیگانگان و دشمنان انقالب اسالمی 
است.خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره 
به پیروزی های انقالب اسالمی اظهار داشت: 
در جهان هیچ  زمانی آمریکا این چنین تنها 
نبوده و مردم جهان از آنها جدا نبوده اند اما 
همیشه  باطل  و  که حق  داشت  توجه  باید 
روبروی هم هستند و دشمنان هیچ گاه دست 
از توطئه برنمی دارند.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: دشمنان، آمریکا، صهیونیست، پولداران 
مغرور و حکام برخی کشورهای منطقه که 
بنده ی استکبار هستند، بدانند که حق پیروز 

است و آنها ذلیل و نابودشدنی هستند.

 آیت اهلل امامی کاشانی: سران قوا مشکالت اقتصادی را با جدیت حل کنند

پروژه آمریکا برای القای وجود فساد سیستماتیک در کشور

پهپادهای جدید نیروی زمینی ارتش 
امسال رونمایی می شود

 فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گفت: امسال پهپادهای جدید این نیرو 
رونمایی خواهند شد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر کیومرث حیدری  فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی با بیان اینکه امسال پهپادهای جدید این نیرو رونمایی 
خواهند شد، گفت: پهپادهایی که امسال رونمایی می شوند، در لینک های پروازی جدیدی 
به انجام ماموریت خواهند پرداخت .امیر  کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، 
پهپادهای ارتش را وسایل دفاعی و نظامی منحصر به فرد دانست و گفت: نیروی زمینی 
ارتش فناوری تولید و بهره برداری پهپاد را دارد و این فناوری را بومی کرده است.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ خطری امنیت 
و آسایش جمهوری اسالمی ایران را تهدید نمی کند، گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
مسئولیت حفظ تمامیت ارضی را بر عهده دارد.وی یادآورشد: برای انجام دادن صحیح این 
ماموریت، حضوری فعال در مرزها داریم.فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، در پایان تاکید کرد: نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران در رکاب فرمانده معظم 

کل قوا در آمادگی کامل هستند.

مبارزه با قاچاق و تروریسم 
محور گفتگوهای ایران و ترکیه

مسائل  درباره  ترکیه  و  ایران  کشور  دو  های  هیات  نشست  گفت:  کشور  وزیر   
برگزار خواهد شد. انسان،تروریسم و مواد مخدر  قاچاق  با  و مبارزه  مرزی 

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در بدو ورود 
به سفر  پاسخ  در  روزه  یک  این سفر  اظهارداشت:  در جمع خبرنگاران  آنکارا  به 

انجام گرفته است. ایران  به  و هیات همراه  ترکیه  وزیر کشور 
کشور  دو  های  هیات  نشست  در  نیز  سفر  این  جریان  در  افزود:  ادامه  در  وی   
درباره مسائل مرزی و بحث مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر گفتگو خواهیم 
کشور  وزیر  با  نیز  نشست  این  در  کرد:  تاکید  کشور  امنیت  شورای  رئیس  کرد. 

داشت.  نظر خواهیم  تبادل  و  بحث  تروریسم  با  مبارزه  ترکیه درخصوص 
گسترش  به  رو  همواره  ترکیه  و  ایران  همکاری  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 
نتیجه  ان شاءاهلل  گفت:  و  کرد  استقبال  ها  همکاری  این  افزایش  از  است  بوده 
دو  هر  داخلی  امنیت  اوضاع  و  مرزها  امنیت  تقویت  موجب  ها  همکاری  این 

شود. کشور 
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 قیرپاشی بالغ بر ۵ هزار تن
 در محورهای مرزی اهواز

ولیپور در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:
 در سایه همبستگی دستگاه های فرهنگی 

به نتیجه مطلوب خواهیم رسید

اربعین حسینی  فر-اهواز:جلسه ستاد  وحیدی 
با حضور غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان 
غالم عباس بهرامی نیا مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خوزستان و جمعی از مدیران 
چذابه  مرزی  پایانه  جلسات  سالن  در  استانی 
برگزار شد.استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم 
تامین امنیت مراسم اربعین گفت: ترددهای ایام 
اربعین قطعا با امنیت کشور و استان خوزستان 
مرتبط است و به همین دلیل نباید امنیت را فدای 

هیچ چیز دیگری کنیم.
غالمرضا شریعتی با اشاره به بررسی فعالیت های 
بهبود  برای  اربعین  ستاد  در  انجام  حال  در 
و  کرد:روند خدمت  رسانی  اظهار  زیرساخت ها 
گسترش این خدمات برای مراسم اربعین باید 
ادامه یابد و ایراداتی که سال های گذشته وجود 
داشت برطرف شوند و همچنین ایرادات احتمالی 

امسال باید در سال های آینده اصالح شود.
شریعتی با بیان اینکه در مرز چذابه شرایط نسبت 
به مرز شلمچه کمی ضعیف تر است، گفت: در 
مرز شلمچه به یک پایداری و تثبیت رسیده ایم 
اما در مرز چذابه به دلیل اصالحات در مواکب 
و کارهایی از این قبیل هنوز به ثبات نرسیده ایم. 
نیز به ثبات  شاید تا دو سال آینده مرز چذابه 

نسبی برسد و دیگر برای فعالیت نیاز به این میزان 
نیز  امسال  کرد:  نباشد.استاندارعنوان  هماهنگی 
با توجه به تعهداتی که در پایانه چذابه و مسیر 
وضعیت  و  اصالح  جاده ها  باید  داریم  مواکب 
راه ها بهبود یابند.غالمرضا شریعتی تاکید کرد:  
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان باید نماینده 
خود را در مسیر چذابه مستقر کرده و از امروز تا 
اربعین نظارت بر مسیر را در اولویت قرار دهند و 

هر روز پیشرفت کار را بررسی کنند.
به  آبرسانی  باید  نیز  آبفا  ادامه داد: شرکت  وی 
تعدادی از مواکب باقی مانده در مرز چذابه را انجام 
دهد و کار برق رسانی را هرچه سریع تر تکمیل 
کند. در این جلسه غالمعباس بهرامی نیا مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان  با 
اشاره به پروژه هایی که در حوزه راهداری و پایانه 
های مرزی پیش بینی شده است، اظهار کرد: خط 
کشی محورهای منتهی به مرزها در مسیرهای 
اهواز، حمیدیه، چذابه و سوسنگرد از جمله این 
پروژه ها است. بهرامی نیا با اشاره به قیر پاشی 
بالغ بر 5هزار تن در محورهای مختلف منتهی به 
مرزها در خوزستان تصریح کرد: با وجود اینکه 
در زمینه روشنایی هیچ تعهدی نداشته ایم اما در 

این بخش همکاری هایی انجام شده است.

های  کتابخانه  کل  مدیران  علیزاده:  ساری-سامان 
در  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  و  عمومی 
خصوص تعامالت و همکاری های دو دستگاه دیدار 
و گفتگو کردند. آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان در این دیدار گفت: هر یک از دستگاه 
های فرهنگی رسالتی بر دوش دارند تا گفتمان انقالب 
اسالمی را به شکوفایی برسانند که نباید از همکاری و 

تعامل با یکدیگر غفلت کرد.
انقالب،  عمر  سال  مدت 40  طول  در  افزود:  وی 
اتفاقات خوبی در عرصه فرهنگ رخ داده است اما باید 
بپذیریم که هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم و کاستی 
های فراوانی هم داریم که فقط در سایه همبستگی 
دستگاه های فرهنگی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. 
ولیپور شناخت آسیب ها را مقدمه برنامه ریزی صحیح 
دانست و اظهار داشت: ما در کتابخانه های عمومی 
به دنبال کتاب درمانی بیماری های فرهنگی هستیم 

و امیدواریم با همکاری بیشتر متولیان فرهنگ، نقش 
آفرینی موثرتری داشته باشیم.

محمود شالویی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
با تاکید بر ضرورت برطرف شدن مشکالت معیشتی، 
گفت: این مشکالت نباید توجه به عرصه فرهنگ را 
تحت الشعاع قرار دهد و برعکس دستگاه ها و فعاالن 
فرهنگی باید در این فضا حضور امیدبخشی داشته 
باشند تا از این گردنه های حساس عبور کنیم. وی با 
بیان اینکه فرهنگ در کشور ما با شخصیت های بزرگ 
و همچنین احساسات و عواطف غنی انسانی آراسته 
است، بیان داشت: نیاز به یک همت مضاعف داریم 
تا جایگاه واقعی خودمان را بدست آوریم و مطمئنا 
همیاری همه ارکان فرهنگ به این مهم کمک خواهد 
کرد. گفتنی است در این دیدار در مورد چگونگی بهره 
برداری از سالن همایش های کتابخانه عمومی شهید 

بصیر فریدونکنار بحث و تبادل نظر شد.

اجرای عملیات اصالح شبکه 
آبرسانی  در شهرستان رباط کریم 

نوری- رباط کریم: با هدف به روز رسانی 
شبکه  از  بخشی   ، انشعابات  و  خطوط 
و  اصالح  شهر  نصیر  انشعابات  و  آبرسانی 

بازسازی گردید . 
اعالم  ضمن  نصیرشهر  آبفای  امور  مدیر 
انشعابات  و  شبکه  وجود   : گفت  خبر،  این 
که عالوه  شهر  مناطق  از  بخشی  در  قدیمی 
ایجاد  موجب  ناکارآمدی  و  شکستگی  بر 
آب  کیفی  و  کمی  افت  و  مختلف  حوادث 
و  راستا  این  در  لذا   . گردد  می  نیز  شرب 
انشعابات  و  شبکه  روزرسانی  به  منظور  به 
رسانی  روز  به  و  اصالح  عملیات  فرسوده 
این خطوط و انشعابات در دستور کار قرار 
گرفته و مطابق اولویت بندی صورت گرفته 

در حال انجام می باشد . 
صورت  عملیات  به  اشاره  با  صبری  اصغر 
گرفته در این راستا اظهار داشت : طی مدت 
شهریور  اوایل  از  و  ماهه  نیم  و  یک  زمان 
ماه امسال تا اواسط مهر ماه جاری عملیات 
خیابانهای  در  انشعابات  و  شبکه  اصالح 
حضرت  و  رجائی  شهید   ، غربی  الغدیر 
رقیه سالم اهلل علیها و همچنین کوچه های 
اتیلن  پلی  های  لوله  از  استفاده  با  منشعب 
 970 طول  به  جمعا  متری  میلی   110 سایز 
متر از محل اعتبارات جاری و داخلی انجام 

و به اتمام رسید . 
مهندس صبری یادآور شد : در همین راستا 
گرفته  صورت  شبکه  اصالح  با  همزمان  و 
به  مربوط  انشعابات  تعویض  و  بهسازی   ،
از  بخشی  که  شد.  انجام  نیز  ها  شبکه  این 
اصالح  مورد   70 تعداد  به  و  انشعابات  این 
الباقی  و  گردید   تعویض  یا  و  بازسازی  و 
انشعابات فرسوده و قدیمی نیز که فاقد کار 
آیی الزم می باشند در دستور کار قرار گرفته 

و انجام می پذیرد .  
خاطرنشان  شهر  نصیر  آبفای  امور  مدیر 
ساخت : مطالعات الزم در خصوص شناسائی 
الباقی شبکه های قدیمی و  و خارج سازی 
فرسوده این شهر انجام شده و در دستور کار 
قرار گرفته است و به محض تامین اعتبارات 
الزم مطابق برنامه زمانبندی شده و اولویت 
شبکه  اصالح  عملیات  گرفته  بندی صورت 
و انشعابات مربوطه در مکانهای تعیین شده 

اجرایی خواهد شد .

خبر

 بهره برداری از استخر بندرلنگه 
تا یک ماه آینده آماده

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بندرلنگه از افتتاح استخر 
این شهرستان خبر داد و گفت: این استخر تا یک ماه آینده به 

بهره برداری می رسد.
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هرمزگان، عماد ساختمان ساز تشریح کرد: پروژه استخر بندرلنگه 
با اعتبار 27 میلیارد ریال و پیشرفت باالی 85 درصد طی یک ماه 
آینده به بهره برداری می رسد که این مهم زمینه بروز استعداد 
های ورزشی در این نقطه از استان را ایجاد می کند و یکی دیگر 

از خواسته های دیرینه مردم این خطه محقق خواهد گردید .
وی در ادامه گفت: سالن ورزشی روستای رستاق نیز با اعتباری 
بالغ بر 9 میلیارد ریال در حال ساخت است و با تزریق اعتبار در 

کمترین زمان به اتمام خواهد رسید.
از سخنان خود درباره راه های  این مسئول در بخش دیگری   
روستایی این شهرستان بیان نمود: در حال حاضر اولویت احداث 
راه با روستاهای باالی 20 خانوار است که تا پایان سال جاری و  
در صورت تامین منابع مالی کلیه آنها به جز روستای کوه بدو ، 

از راه مناسب آسفالته برخوردار خواهند شد.

 اهمیت رشته های علوم انسانی
 به دلیل اثرگذاری آنها بر جامعه است

استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه   رئیس  برهانی فر  محمدحسن  دکتر 
البرز و واحد کرج با حضور در جمع کارکنان دانشکده حقوق 
انسانی  اهمیت رشته های علوم  بر  دانشگاه  این  وعلوم سیاسی 

تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
در  رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  به  اشاره  با  وی  کرج،  واحد 
مقام  که  »همانگونه  گفت:  انسانی  علوم  های  رشته  خصوص 
برای  انسانی  علوم  دارند  اعتقاد  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
جامعه جهت دهنده است؛ فکر ساز است؛ حرکت یک جامعه، 
مسیر یک جامعه، مقصد یک جامعه را مشخص می کند؛ و این 
اهمیت در خصوص رشته هایی همچون حقوق که با وکالت و 
قضاوت، اجرای حق و برقراری عدالت در جامعه مرتبط است، 

بیشتر نمایان می شود.«
دکتر برهانی فر تصریح کرد: »اهمیت رشته های علوم انسانی 
در دانشگاه به دلیل میزان اثرگذاری و تاثیر آنها در جامعه است 
و لذا رشته های مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی بایستی در 
دانشگاه به روز باشند تا دانش آموختگان در خدمت به دانشگاه 
دانشکده  کارکنان  نشست  این  کنند.«در  کسب  را  الزم  مهارت 
رئیس  با  را  خود  مسائل  و  مشکالت  سیاسی  علوم  و  حقوق 
نشست  سلسه  ادامه  در  مذکور  نشست  کردند.  مطرح  دانشگاه 
ها و بازدیدهای دوره ای و مستمر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
این دانشگاه  از بخش ها و دانشکده های مختلف  واحد کرج 

صورت گرفت.

خبر

بهادری-اصفهان: آیین تودیع و معارفه مدیرعامل 
کرباسیان  مهدی  با حضور  اصفهان  مبارکه  فوالد 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت 
عامل ایمیدرو، اعضای هیات مدیره فوالد مبارکه و 

کارگران این شرکت برگزار شد.
ساله  پنج  خدمات  از  تکریم  آیین ضمن  این  در 
دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل پیشین مجتمع فوالد 
مبارکه اصفهان،  مهندس حمیدرضا عظیمیان بعنوان 

مدیرعامل جدید این شرکت معرفی گردید. 
مدیرعامل سابق فوالد مبارکه در این مراسم گفت: 
فوالد مبارکه تاکنون سهم 50 درصدی خود در میزان 
تولید فوالد کشور را حفظ کرده و طبق برنامه پیش 

رفته است.
بهرام سبحانی اظهار داشت: رضایت کارکنان فوالد 
مبارکه از 67 درصد در سال 93 به 72 درصد در 
سال 96 رسیده و ضریب تکرار حوادث در 6 ماهه 
سال 97 از میانگین جهانی پایین تر رفته است که 

امیدواریم به صفر برسد.وی با بیان این که روند 
تولید فوالد خام در فوالد مبارکه از سال 92 تاکنون 
بیش از 30 درصد افزایش یافته است، افزود: با توجه 

به ورود بخش خصوصی به صنعت فوالد، اولویت 
پنج سال اخیر مجتمع مبارکه تولید محصوالت کیفی 

است تا وابستگی ها قطع شود.

سبحانی تأکید کرد: در سال های اخیر هفت هزار و 
300 میلیارد تومان در مجتمع مبارکه سرمایه گذاری 
شد که نتیجه آن افزایش اشتغال و توسعه صنعت فوالد 
کشور بود.مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه نیز 
در این مراسم گفت: در سایه یک تالش مضاعف با 
توجه به کیفیت، کمیت، سالمت و شفافیت بتوانیم 
عظیمیان  دهیم.حمیدرضا  توسعه  را  مبارکه  فوالد 
فاکتور کارایی، سالمت و شفافیت در  افزود: سه 
اولویت کاری فوالد مبارکه قرار دارد.وی افزود: باید 
در فوالد مبارکه به مسائل معیشتی پرسنل فوالد توجه 
ویژه داشت زیرا تورم های ناخواسته ای به مردم ایران 

بخصوص کارمندان و کارگران تحمیل شده است.
تعامل  به  ملزم  مبارکه  فوالد  در  کرد:  اضافه  وی 
سازنده با مقامات استان و کشور هستیم تا همپوشانی 
همه  گفت:  عظیمیان  آید.  وجود  به  هم افزایی  و 
برنامه های جاری فوالد مبارکه ادامه دار خواهد بود 

و هیچ برنامه ای متوقف نمی شود.

کارایی، سالمت و شفافیت در اولویت کاری فوالد مبارکه

مفقودی
شماره  به   1390 مدل    405 پژو  سواری   خودرو  قطعی  کمپانی   سبز،سند  برگ 
شاسی  شماره  و   12490211936 موتور  شماره  به  292ب67   37ایران  پالک 

NAAM01CA7CR568563 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

رای هیئت /نوبت دوم 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760301060002650 
هیات اول///موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/// حسینعلی مجد خواه فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3484 صادره 
از جواد آباد در ششدانگ ///یک باب خانه /// به مساحت 186/59 متر مربع پالک 
15 فرعی از 60 اصلی واقع در.... قریه دهوین ورامین.... خریداری از مالک رسمی 
آقای /// حسن اردستانی احد از ورثه رجب اردستانی .... محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/7/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/21

م.الف 348¬¬¬ ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی فقدان سند مالکیت
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 5159/2-بخش 2 خوی در جلد 365 صفحه 
مالکیت آن صادر و تسلیم  ارلنی ثبت و سند  بنام خدیجه  373 ذیل ثبت 98251 
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 120- 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.توضیح اینکه منافع مورد ثبت نزد خانم فاطمه بایرامی 

در قید عمری میباشد
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح  شمار11  شناسنامه  دارای  گلوانی      داداش  آقای  
971440/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان لیالن گلوانی بشناسنامه1406 در تاریخ 85/12/19 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- جواد   گلوانی     فرزند 
داداش –ش ش 47408  خوی –پسر متوفی/2-   رضا گلوانی     فرزند داداش -ش  
ش     40642 خوی-پسر متوفی/3-  مجید گلوانی     فرزند داداش -ش  ش  2582 
–خوی-پسر متوفی/4-   مهدی گلوانی     فرزند داداش  - ش ش  4226-خوی-
پسر متوفی/5- سمیه  گلوانی     فرزند داداش -  ش ش   3057   خوی- دختر 
متوفی/6- رقیه  گلوانی     فرزند داداش -ش ش 266  خوی –دخترمتوفی/7- هاجر 
گلوانی     فرزند داداش  -ش ش  927 خوی -دختر متوفی/8-  داداش  گلوانی     
فرزندمهدی    -ش ش 11   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

آگهی وقت رسیدگی 
 وقت رسیدگی : 97/8/21 ساعت10  صبح

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان خوی  خوی 
خواهان  :  اکبر ینگجه ای  فرزند اسکندر شغل آزاد آدرس : خوی خ 22 بهمن 

نرسیده به ادره گاز  مجتمع مسکونی آتاناز طبقه پنجم 
وکیل خواهان :آقای جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی ادرس: خوی –خ امام –ک 

نوراهلل خان مجتمع نوراله خان طبقه چهارم 
خواندگان :1- مریم نیکزاد  فرزند حسین علی  شغل ازاد 2- علی  مسعودی اشتیانی  

شغل آزاد  محل اقامت :هر دو -مجهول المکان 
:الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل  پژو 206 به شماره شهربانی 37ایران  خواسته 
والوکاله  حق  و  دادرسی  وهزینه  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام   به    61 373ب 

مقوم200/000/000 ریال 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خواند گان  بدینوسیله 1-  مریم 
نیکزاد  2- علی مسعودی اشتیانی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 

جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود
 شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده1۰آئین نامه اجرایی
 قانون الحاق موادی به قانونساماندهی وحمایت ازتولیدوعرضه مسکن مصوب1388
1-دادگستری کل استان کرمانشاه به نمایندگی ازقوه قضائیه جمهوریاسالمی ایران 
مبنی برصدورسندمالکیت اعیانی یک باب ساختمانپالک......... از212-واقع دربخش 
شماره92-17مهر1397توضیح  رای  بهموجب  مساحت1496،45مترمربع  به  شش 

اینکه عرصه ملک موردتقاضاعاممی باشد.
آراءصادرهاعتراض  به  الذکرکسانیکه  فوق  قانون  اجرایی  نامه  لذابرابرماده10آئین 
دارندازتاریخ الصاق این آگهی ظرف مهلت20روزاعتراض خودرابهصورت مکتوب 
به اداره ثبت محل تسلیم وظرف مهلت یک ماه ازتاریخ تسلیماعتراض خودبه مرجع 
ثبتی دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضائیتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه 

اداره ثبت اسنادوامالک ماهیدشت تقدیم نمایند. مجوزارشاد:6986
رهبرقامشلو-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان ماهیدشت

آگهی
به موجب دادنامه شماره 89 مورخه 92/3/1 صادره از شعبه دوم و در کالسه پرونده 
اجرائیه به شماره 419/97 محکوم علیه هومان اسوبار محکوم هستند به حضور در 
یکی از دفاتر رسمی انتقال سند یکدستگاه خودرو پراید سواری مدل 1387 جی تی 
ایکس آی به شماره ایران44 - 677 ن 92 در حق محکوم له رضا تیرانداز و پرداخت 
نیم عشر دولتی به میزان پنجاه هزار تومان در حق صندوق دولت و واریز به شماره 
حساب 2171293694005 لذا بداین وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نشر آگهی نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام خواهد نمود.ضمنا محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سی هزار 

ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له.
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9610406611011685در خصوص شکایت آقای حکمت اله آریان 
پور فرزند حجت اله علیه مهدی یوسفوند فرزند علی حسین دائر بر تخریب عمدی 
و توهین و فحاشی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 30 
روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید .
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

مفقودی
انتظامی  شماره  به    1384 مدل  صبا   پراید  سواری  ماشین  کارت  و  سبز  برگ 
17ایران982ل27 به شماره موتور 01203301 و به شماره شاسی 1412284567757اس 

خویمفقوده گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 97-743-6ش

وقت رسیدگی : روز سه شنبه 97/8/29 ساعت 9 صبح
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه شش ایثارگران  شهرستان خوی- جنب 

پادگان شرفخانلو
خواهان  :مسعود علی میرزالو –خوی-خیابان کوچری-کوچه مهدیه پ11

خوانده: ابوبکر دالیی میالن -مجهول المکان
خواسته :مطالبه از بابت سه فقره سفته

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ابوبکر دالیی 
روزنامه های   از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  میالن وفق   
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
رئیس شعبه شش ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی – محمد علی داور

مفقودی 
کلیه اسناد و مدارک خودرو سواری پژو جی تی ایکس به رنگ نقره ای متالیک مدل 
1388 با شماره پالک 268ه27 ایران 72 با شماره موتور 12488147631با شماره 
شاسی NAAM01CA8A300070بنام حدیثه رضائی ایویمی مفقود گردیده و از 

 نکا درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
موتور  12با   ایران   74 ی   435 پالک   شماره  با   89 مدل   206 پژو  سبز  برگ   
14189031827با شماره  شاسی  NAAP03ED9AJ135981 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای  مجتبی کالهی دارای شناسنامه شماره 367 به شرح دادخواست به کالسه 
16/228/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مولود ساداتی به شناسنامه 904 از تاریخ 97/5/22اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 
1-مجتبی کالهی فرزند مرتضی قلی و مولود به شماره شناسنامه 367 متولد 1333 

بابل پسر متوفی 
متولد   149 شناسنامه  شماره  به  مولود  و  قلی  مرتضی  فرزند  کالهی  اهلل  2-عزت 

1335 بابل پسر متوفی 
3- حشمت اهلل کالهی فرزند مرتضی قلی و مولود به شماره شناسنامه 479 متولد 

1341 بابل پسر متوفی 
4-فاطمه کالهی فرزند مرتضی قلی و مولود به شماره شناسنامه 237 متولد 1338 

بابل دختر متوفی
5- میترا کالهی فرزند مرتضی قلی و مولود به شماره شناسنامه یک متولد 1347 

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

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم پریسا خاکپور فرزند ولی اله به شرح درخواستی که به شماره  970584 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
از نور  اله خاکپور فرزند عزیز به شماره شناسنامه 1476صادره  که شادروان ولی 
در تاریخ 97/6/25در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین 

الفوت  عبارتند از
مادر  نور  از  862 صادره  شناسنامه  به شماره  عباس  فرزند  رنجبر  ربابه  خانم   -1

متوفی 
نور  از  شناسنامه 1297 صادره  به شماره  فرزند حسین  خاکپور  مرضیه  خانم   -2

همسر متوفی 
3- خانم مهسا خاکپور فرزند ولی اهلل به شماره ملی 2220015726صادره از نور 

دختر متوفی 
4- خانم پریسا خاکپور فرزند ولی اهلل به شماره ملی 2220060284صادره از نور 

دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

م. الف 97/501
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای ابوالقاسم عباسپور وکالت حبیب اهلل قزوینی مال کال به شماره شناسنامه 2 به 
استناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه  درخواستی به شماره 
970670تقدیم شورای نموده  چنین اشعار داشته است که شادروان عباس عباس 
پور به شناسنامه شماره 9 در تاریخ دوشنبه 19 شهریور 1397 در گذشته و ورثه 

وی در هنگام درگذشت عبارتند از 
1-ابوالقاسم عباسپور فرزند شعبان به شماره شناسنامه 2 پدر متوفی 

2- فرشته عباسپور فرزند عباس به شماره شناسنامه 6250011579فرزند متوفی 
3-فاطمه عباس پور فرزند عباس به شماره شناسنامه 2130647960فرزند متوفی 

4-بهار عباسپور فرزند عباس به شماره شناسنامه 6250142622فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

م. الف 97/500
 قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری 

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 400/97/ش3

 بدینوسیله به    محبوب رضا زاده    به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 17مورخ  97/1/15 از شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع 
شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   16/273/500 
تومان   بابت اصل خواسته  خواهان با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخ 96/7/19   لغایت اجرای حکم   وپرداخت سه میلیون و دویست 
و پنجاه  و پنج هزار ریال)3/255/000 ریال(    بابت هزینه دادرسی  و پرداخت 
حق الوکاله وکیل وفق تعرفه  ، در حق خواهان   فرخنده اله قلی پور      به نشانی 
: تنکابن -پسکالیه کوچک -کوچه شهید حمیدی غفوری پالک 66، صادر و اعالم 
توسعه  برنامه سوم  قانون  ماده 189  اجرایی  نامه  آیین  ماده 19  استناد  به  میگردد. 
اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار 
آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق 

اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی
بدین وسیله به حسن جور سرایی تاالری فرزندی عیسی به شماره شناسنامه 942 
صادره از بابل ساکن بابل خیابان مصلی کفشگر محله کوی امام حسین پالک 5 
محمدرضا قاسمیان فرزند یوسف به شماره شناسنامه 31782ساکن  بابل جاده آمل 
سپاه دانش نقی آهنج فرزند علی شناسنامه شماره 29 ساکن قائم شهر خیابان ساری 
جنب شالیکوبی جاللی مجتبی قنبری فرزند شمسعلی شناسنامه شماره 19 ساکن 
بابل شهاب نیا حر 19 مهدی فوالدی تاالری فرزند یوسف به شماره شناسنامه 25 
ساختن ساری خیابان فرهنگ کوچه مفیدی بوستان 4 ابالغ می شود که بانک سپه 
149621207جهت وصول  شماره  به  بانکی  قرارداد  استناد  به  شهر  فرهنگ  شعبه 
از  و  متعلقه  تاخیر  انضمام خسارت  97/1/30به  تاریخ  تا  660562470ریال  مبلغ 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش  این  به کالسه 9700231 در  پرونده اجرائی  و 
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
این  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  و  می شود  آگهی  محلی  کثیراالنتشار 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرایی جریان خواهد یافتم. الف 97/100/4182  تاریخ انتشار 97/7/21
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

مفقودی
پالک  شماره  1386با  مدل  روغنی  سفید  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ   
524ص79 ایران 82 با شماره موتور 12486196559و شماره شاسی 50507219بنام 

منصوره علی نژاد سماگوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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آمادگی مدارس برای ورود 
دانش آموزان دوچرخه سوار

تفاهم نامه ترویج و توســعه دوچرخه سواری دانش آموزان بین معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران و معاون وزیر آموزش وپرورش 

امضاء شد.
به گزارش پیام زمان، ســید محسن پورسیدآقایی  در  مراسم  امضاء 
تفاهم نامه ترویج دوچرخــه با بیان این که ترافیک در تهران معضل 
جدی و مهمی اســت، تصریح کرد: ما به هیچ وجه نباید این معضل را 
دست کم بگیریم چون ترافیک تهران، آلودگی تهران را به دنبال دارد 
و آلودگی، آثار بســیار مخربی در زندگی مردم دارد.وی افزود: بخشی 
از مشــکالت اجتماعی و حتی خانوادگی امروز تحت تاثیر آلودگی و 
ترافیک اســت. همچنین ابتالی زیاد شهروندان به برخی بیماری ها 
مانند سرطان و... ناشی از همین ذرات و آلودگی هایی است که از اگزوز 
خودروها متصاعد می شــود.وی تاکید کرد: ریه ها و سیستم گوارشی 
بدن قدرت تفکیــک ذرات زیر ۲.5 میکرون را ندارند و وقتی تنفس 
می کنیم این ذرات وارد خون می شــوند. مشــکل ترافیک و آلودگی 
تهران، یک مســاله ملی است و در شهر بزرگی مثل تهران که حدود 
۱٣ میلیون نفر در آن تردد می کنند و ۸ میلیون ساکن هستند، باید 
این معضل را جدی بگیریم.پورســیدآقایی با تأکید بر این که راه حل 
مشکل آلودگی و ترافیک در یک کالم، حذف خودروی شخصی است، 
گفت: ما نمی توانیم با ۴ میلیون خودروی شــخصی در تهران، کاری 
برای رفع آلودگی بکنیم جز این که از خودروســواری دست برداریم 
و بهترین جایی که می شــود فرهنگ سازی کرد، مدارس هستند.وی 
تصریح کرد: دانش آموزان ما باید آموزش ببیند که با دوچرخه یا پای 
پیاده به مدرسه رفت وآمد کنند تا هوای شهر سالم باشد. امروز یکی 
از مســائل اساسی ما با آموزش وپرورش، ساماندهی سرویس ها است. 
نزدیک به ۲٠ هزار خودرو به عنوان ســرویس مدارس برای جابجایی 
دانش آموزان استفاده می شوند که خود این ها ترافیک و آلودگی زیادی 
ایجاد می کنند.رییس سازمان حمل ونقل و ترافیک  افزود: برای رفع 
وابستگی به سواری شــخصی و خودرومحوری که زندگی همه ما را 
در برگرفته، بهترین راه این اســت که از مدارس، موضوع دوچرخه را 
جدی بگیریم و دانش آموزان را با فرهنگ دوچرخه سواری آشنا کنیم. 
متاسفانه در بسیاری از مدارس اجازه نمی دهند دانش آموز با دوچرخه 
وارد مدرسه شود و او را به بهانه های مختلف ازجمله نداشتن ایمنی 
کافی از این کار منع می کنند یعنی ما با فرهنگ مخالفت با دوچرخه 
در آموزش وپرورش روبه رو هســتیم.وی یادآور شــد: با امضای این 
تفاهم نامه آموزش وپرورش این پیام را به همه دانش آموزان و مدیران 
آموزش وپرورش می دهد که موافق با ترویج دوچرخه در مدارس است. 
ما طبیعتا اجرای این تفاهم نامه را در همه ادارات کل آموزش وپرورش 
و مناطق دنبال خواهیم کرد تا مفاد این تفاهم نامه تبدیل به رویه ای 
شود که در همه مدارس اجازه دهند دانش آموزان با دوچرخه تردد و 
محل های پارک برای دوچرخه پیش بینی کنند. پورسیدآقایی تصریح 
کــرد: ما می دانیم که دوچرخه در شــرایط امروز خیابان های تهران، 
وسیله کامال امنی نیســت اما نمی شود به دلیل ریسک تصادفات ما 
کال یک مد حمل ونقل مهم و پــاک را کنار بگذاریم چون ضررهای 

خودرومحوری بیشتر از ریسک تصادف دوچرخه است. 

خبر

سالمت روانی افراد تحت تاثیر 
نوسانات نرخ ارز

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران با اشاره 
به اینکه نوسانات ارزی بیماری های روان تنی را 
تشدید می کند، گفت: زمانی که اضطراب بیش از 
حد معمول باشد عملکرد فرد کاهش و سالمتی 

آن تحت تأثیر قرار می گیرد.
به گزارش پیام زمان، رسولیان در نشست خبری 
که به مناســبت سی و پنجمین همایش ساالنه 
انجمن علمیروان پزشکان ایران برگزار شد، اظهار 
داشت: این کنگره در جهت ارتقای دانش همکاران 
روان پزشــک و تبادل اطالعات آن حائز اهمیت 
اســت.وی افزود: موضوعات مختلفــی در حوزه 
پیشگیری، تشخیص، درمان دارویی و  غیردارویی 
بیماران روان پزشــکی، روان پزشکی جامعه نگر، 
کودک و نوجــوان و ... در این کنگره مورد بحث 
و گفت وگــو قرار می گیرد.رســولیان در ادامه در 
ارتباط با تأثیر نوسانات ارزی بر سالمت روان افراد، 
گفت: بحران های اقتصادی یکی از عوامل اجتماعی 
هستند که می توانند با احساس ناامنی و ضعف 
افراد همراه شــوند و بر اساس مبنای شخصیت 
فرد استرســبارزی را در آنها بــروز دهند. رئیس 
انجمن علمی روان پزشــکان ایران بیان داشت: 
زمانی که چنین حوادثی را شاهد باشیم اختالل 
انطباقی صورت می گیرد که می تواند بر اســاس 
بیماری پایه ای روان شناسی نباشد و به دلیل حجم 
اضطراب ها عملکرد افراد را کاهش دهد. وی افزود: 
زمانی که اضطراب بیشــتر شود کارایی افراد نیز 
بیشتر خواهد شد ولی اگر این افزایش اضطراب 
بیش از حد معمول شود نتیجه معکوس خواهد 
شد که نوسانات ارزی نیز چنین مصداقی است. 
رسولیان گفت: نوســانات ارزی بر سالمت روان 
افراد تأثیرگذار است و اگر کسی بیماری زمینه ای 
همچون بیماری قلبیداشته باشد می تواند سبب 
بروز مشکالتی همچون سکته های قلبی شود و 
به طور کلی اضطراب که زیاد باشد  آسیب پذیری 
جســم فرد نیز در بخش های مختلف تشــدید 
خواهد شــد.رئیس انجمن علمی روان پزشکان 
ایران با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی بیماری 
روان تنی را تشدید می کند، گفت: در مورد داروهای 
روان پزشکی سیاست وزارت بهداشت کالً کاهش 
واردات داروهــای خارجی در حوزه های مختلف 
است و مبنا بر افزایش تولید داخل؛ که این مسأله 
ســبب شــده در حال حاضر برخی از داروها در 
دسترس نباشد و به طور کلی کمبود هر دارویی 

می تواند خود بر سالمت روان افراد تأثیر گذارد. 

خبر

از زیرپوشش بودن 23 میلیون  وزیر بهداشت و درمان 
نفر در نظام ارجاع سالمت در کشور خبر داد.سیدحسن 
ارجاع  سامانه  از  رونمایی  آئین  در  هاشمی  قاضی زاده 
و مدیریت سالمت که در مرکز خدمات جامع سالمت 
روستای اوجاکسر شهرستان بابلسر برگزار شد، با اشاره 
به اینکه نظام ارجاع آرزوی دیرینه مردم است، اظهار کرد: 
بیماران در مسیری که بیمه ها تعیین کردند در سطح یک 
در مراکز بهداشتی توسط پزشک معاینه می شوند و در 
صورت لزوم به متخصص ارجاع خواهند شد.وی با بیان 
اینکه هزینه درمانی در کشور باال است، تصریح کرد: یکی 
از دالیل افزایش هزینه ها نبود نظام ارجاع است و بیماران 
مستقیما به پزشک متخصص و فوق تخصص مراجعه  
می کند.وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه در برخی استان 
ها نظام ارجاع پیشرفت خوبی داشته است، ادامه داد: نظام 
ارجاع در استان مازندران و گیالن با دو مدل مختلف به 
خوبی درحال اجرا است که در نهایت موجب انتخاب 
بهترین طرح می شود.وی با اشاره به اینکه 23 میلیون نفر 
تحت پوشش نظام ارجاع هستند، گفت: گام نخست این 
طرح، تحت پوشش قرار دادن 83 میلیون نفر و تشکیل 
پرونده الکترونیک سالمت است.قاضی زاده با بیان اینکه در 
حال حاضر برای 70 میلیون نفر در سطح کشور پرونده 
کرد:  تصریح  است،  شده  تشکیل  سالمت  الکترونیک 
امیدواریم در چند سال آینده نظام ارجاع در تمام کشور 

مستقر شود به طوری که اگر بتوانیم ساالنه 10 میلیون نفر 
را به این تعداد اضافه کنیم کمک بزرگی به نظام سالمت 
خدمات  به  ادامه  در  درمان  و  بهداشت  کرده ایم.وزیر 
دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: خدمات پیشگیری در 
حوزه دندانپزشکی برای افراد زیر14 سال رایگان است.
وی با بیان اینکه برای 40 میلیون نفر در مقطع ابتدایی 
سه بار خدمات پیشگیری از پوسیدگی دندان را دریافت 
می کنند گفت: با شرایطی که دولت دارد نمی تواند بیش از 
این در حوزه دندانپزشکی کمک کند و این خدمات یکی 
از پرهزینه ترین خدمات در این حوزه محسوب می شود.

رضا حبیبی ساروی، مدیرعامل فناوری اطالعات دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران و دبیر کالن منطقه آمایشی فناوری 
اطالعات شمال کشور وزارت بهداشت، همچنین از اجرای 
پروژه الکترونیکی سامانه ارجاع و مدیریت سالمت شامل 
نسخه نویسی و نسخه پیچی ارجاع الکترونیکی خبر داد 
و گفت: از چهار سال پیش فرایند اجرایی این امر آغاز و 
شهرستان بابلسر به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شد که 
با همکاری چهار حوزه سازمان نظام پزشکی، بیمه سالمت 
کشور، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

به سرانجام رسید.
وی افزود: فاز نخست این پروژه از یک سال پیش آغاز 
شده و بخش اجرایی سازی آن در مناطق تحت پوشش 
روستایی با موفقیت انجام شد و مدل نهایی برای اجرا 

در سطح کشور به دست آمد و اکنون در 
حال پیگیری برای اجرایی کردن فاز دوم 
آمایشی  منطقه  کالن  هستیم.دبیر  امر  این 

کشور  شمال  اطالعات  فناوری 
خاطرنشان  بهداشت  وزارت 
کرد: اجرایی شدن این طرح 
در سطح داروخانه شهرهای 
مازندران نیازمند هماهنگی 
است. بیمه ها  همکاری  و 

مباحث  افزود:  حبیبی 
و  ارجاع  نظام  به  مربوط 
پزشک  بومی  افزار  نرم 
در  متخصص  و  خانواده 
سه  صورت  به  مازندران 
در  گانه  جدا  موضوع 
قالب یک بستر راه اندازی 
از  بازدید  و  افتتاح  شد. 
بزرگترین خوابگاه دخترانه 
پزشکی  علوم  دانشجویی 
با  و  نفر  هزار  ظرفیت  با 

بالغ بر 320 میلیارد  اعتباری 
ریال از سوی وزیر بهداشت و درمان 

صورت گرفت.

وزیر بهداشت : هزینه درمان در کشور باال است

سردار حسین رحیمی در گفت وگو با تسنیم درباره افرادی که در 
سطح شهر اقدام به نوازندگی می کنند، اظهار کرد: هر کس قصد دارد 
در خیابان اقدام به نواختن و موزیسینی کند حتماً باید مجوزهای 

الزم را بگیرد.
فرمانده انتظامی پلیس پایتخت خاطرنشان کرد: این افراد باید از 

وزارت ارشاد، پلیس و اماکن مجوزهای الزم را دریافت کنند.

نوازندگان خياابين 

ابيد مجوز بگريند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره به اینکه 75 درصد اختالالت روانی در سنین 14 تا 25 
سنین  این  در  اختالالت  این  اگر  گفت:  می دهد،  رخ  سالگی 
تحت کنترل باشد در واقع 75 درصد بار بیماری های روانی از 

جامعه کم می شود.
دکتر علیرضا رییسی ادامه داد: توجه سازمان بهداشت جهانی به 
نوجوانان و جوانان در شعار سالمت روان سال 2018 به دلیل 

اهمیت ویژه ای است که این سنین دارد.
 اگر اختالالت روانی در سنین 14 تا 19 سال کنترل شوند در 
آینده سالمت فرد، خانواده و جامعه را می توان کنترل کرد، زیرا 
قالب بندی  فرد شکل می گیرد و  این سن شخصیت روانی  در 

می شود.
وی با بیان اینکه 16 درصد از بار بیماری های روان در سنین 
14 تا 19 سالگی تحمیل می شود، اظهار کرد: اختالالت رفتاری 
و  هشتمین  اضطراب  بیماری،  بار  ششمین  کودکی  دوران 

افسردگی نهمین بار بیماری در این سنین است.

رخ دادن ۷۵ درصد اختالالت 
رواین در سنین ۱۴ ات ۲۵ سالیگ

سیدمحمد بطحایی درباره پرونده طرح تعطیالت زمستانی 
مدارس، گفت: بعید است این طرح امسال اجرایی شود.

تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  جلسه  درباره  همچنین  او 
از  نمایندگان  که  سواالتی  پیرو  گفت:  مجلس  فناوری  و 
توضیحات  و  رسیدم  نمایندگان  خدمت  داشتند  اینجانب 

الزم را پیرامون سواالت ارائه دادم.
مواردی  از  یکی  فرهنگیان  معوق  مطالبات  پرداخت 
برای  که  اقداماتی  کردند،  تاکید  آن  به  نمایندگان  که  بود 
پرداخت مطالبات فرهنگیان به تفکیک موارد مختلف مانند 
حق التدریس، حق الزحمه امتحانات، خدمات اداری و حقوق 

سرباز معلمان انجام شده است به اطالع نمایندگان رسید.
پاسخ برخی  از  نمایندگان  افزود:  وزیر آموزش و پرورش 
برای سایر موارد فرصتی یک ماهه  قانع شدند و  سواالت 
تا در این مدت اطالعات الزم  تا دو ماهه در نظر گرفتند 
اقدامات الزم در زمینه اصالح  در اختیارشان قرار گیرد و 

امور انجام شود.

بطحايئ تعطيالت زمستاين 

فعال اجرا مني شود

 آگهی مزایده نوبت دوم  اموال غیر منقول
 ) جهت اخذ محکوم به (  

به موجب پرونده  970129 اجرائی  محکوم علیه کهزاد میر احمدی فرزند علینقی 
محکوم است  به پرداخت مبلغ 437/665/385  ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه ها  در حق محکوم له عارف احمدی ، با توجه به عدم پرداخت 
مبلغ فوق بنا به در خواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به اموال قید شده 
در ذیل برگه از سوی اجرای احکام مدنی اردل توقیف و توسط کارشناس منتخب 
توصیف و ارزیابی و مقرراست از طریق مزایده راس ساعت 10 صبح روزیکشنبه 
مورخ  97/8/13 در محل اجرای احکام مدنی اردل  با حضور نماینده دادستان به 
فروش می رسد هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و 
می بایست فی المجلس 10 درصد مورد مزایده را طی چک تضمین شده به دفتر 
اجراء تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده بحساب 
سپرده واریز نماید. درغیر این صورت وجوه واریزی  پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. این آگهی یک بار در روزنامه محلی 
منتشرو همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد.شرکت برای عموم آزاد است به 
استثناء مسئولین اجرای اقربای سببی و نسبی آنان ، ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده 
می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه 

برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 
مشخصات ملک : 

به  بهشتی  شهید  خیابان  اردل  در  واقع  زمین  قطعه  یک  شامل  ارزیابی  مورد  ملک 
مساحت 144 متر مربع به نام آقای کهزاد میر احمدی که شماال به بن بست 6 متری 
و غرباً به ساختمان همسایه و شرقاً به ساختمان همسایه و جنوباً به ساختمان همسایه 

و کوچه بن بست 6 متری محدود می باشد. 
قیمت به روز زمین از قرار هر متر مربع 2/850/000 ریال می باشد که جمعاً با توجه 

به کل مساحت زمین مبلغ ارزیابی ملک مبلغ 410/040/000 ریال می باشد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردل ـ خلیلی اردلی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   خدیجه حق دوست دارای شناسنامه شماره2790950849 بشرح دادخواست 
به کالسه 971416/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
تاریخ97/7/1  توضیح داده که شادروان یوسفعلی حق دوست بشناسنامه 380  در 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   کبری 
–دختر متوفی/2- خدیجه حق  –ش ش37835خوی  حق دوست فرزندیوسفعلی 
دوست فرزند یوسفعلی    -ش  ش   2790950849 خوی-دختر 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

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 شماره  139760331010002361 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سرحدی  
فرزند شـاپـور  بشماره شناسنامه 152 صادره از تهران در دو سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 12702/5 متر مربع پالک 122 فرعی از 22 اصلی 
واقع در کالک خریداری 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./  ز 865
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
پالک34- مدل1383بشماره  متالیک  ای  نقره  رنگ  پژوپارس  سبزسواری  سندبرگ 
زاده  زاهدمحسنی  نام  شاسی83802084به  موتور12483010388شماره  622ب24شماره 
فرزندغالم بشناسنامه 11598صادره ازباغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.   

شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
به  ترکیه  کالیبر12ساخت  زنی  ساچمه  رویهم  دولول  اسلحه  مجوزحمل 
شماره159727بنام مسعود آذرنوش فرزندماندنی بشناسنامه11002صادره ازباغملک 
مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.  نوبت اول:97/7/21-نوبت دوم:97/7/28

شهرستان باغملک

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

از  را  قولنامه عادی خود  به  خانم جماله محمدی فرزندعزیز درخواست رسیدگی 
پالک4 و 5فرعی از 54اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به سرخیدر 
که از آقای ثمین مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه 97–23تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره 139760316007000559  مورخ  27 /  6 / 97حکم 
بصدور سند مالکیت ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 74/25  متر مربع به 
نام خانم جماله محمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای رستم 
بیگ وکیلیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام خانم جماله محمدیصادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

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

تاریخ انتشار اول21 /  7/   1397تاریخ انتشار دوم  6/  8/  1397

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

آقای عادل احمدی سرخیدر فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  54 اصلی سرخیدر واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قریه سرخیدرکه 
پرونده  نموده  مالکیت  احمدی خریداری درخواست سند  از وراث مرحوم حسن 
و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل  کالسه 25-97  تحت  نیز 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 139760316000555  مورخ  97/6/27 
به آقای  حکم به صدور سند مالکیت یک باب گاراژ به مساحت 440  متر مربع 
عادل احمدی سرخیدرصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای مرحوم 
حسن احمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام عادل احمدی سرخیدر صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 

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

تاریخ انتشار اول 21/  7 /  1397 تاریخ انتشار دوم 6/  8/  1397

دادنامه
کالسه پرونده: 1/226/97         شماره دادنامه: 97/4/6-326 

خواهان: حمیدرضا عباس ابادی ف علی بادرس بابلسر- پارکینگ 7 متل آزادی
معتمدی  آرامگاه  پشت   - بابل  بادرس:  قبادی ف محمد حسین  معصومه  خوانده: 

حیدرکال حیدر 22 منزل آقای هاشمی شخصی 
خواسته: مطالبه وجه 

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای حمیدرضا عباس آبادی ف علی بطرفیت 
به استناد  آبادی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 150/000/000 ریال  حمیدرضا عباس 
یک فقره چک بشماره 944153 مورخ 96/9/30 عهده بانک صادرات نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی ومستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان و 
مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در دست خواهان 
قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مذبور و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و 
خواندهنیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی بعمل نیاورده 
است شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص و خوانده را بپرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان 
سررسید سفته لغایت هنگام پرداخت آن و مبلغ 1/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

حقوقی بابل میباشد.
شعبه اول شورای حل اختالف بابل
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میرزایی: دولت برای
 افزایش قیمت بنزین مالحظاتی 

را در نظر بگیرد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه »دولت باید مالحظاتی را برای افزایش قیمت 
بنزین در نظر بگیرد«، در عین حال گفت که بر اساس 
برنامه  ششم دولت اختیار افزایش قیمت بنزین را دارد.

جالل میرزایی اظهار کرد: مجلس قبال دولت را مکلف 
به احیای کارت سوخت کرده بود بنابراین با این بخش 
از تصمیم دولت مخالفتی ندارد، اما در مورد دو نرخی یا 
چند نرخی شدن قیمت ها نمایندگان با توجه به شرایط 

جامعه، مالحظاتی دارند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه »دولت 
طبق برنامه ششم اختیار افزایش قیمت بنزین را دارد« 
اظهار کرد: البته دولت هنوز در حال بررسی گزینه های 
مختلف است. به نظر می رسد برای مبارزه با قاچاق 
سوخت فعال سامانه کارت سوخت به روز و فعال شود 
و در مراحل بعدی درباره اینکه اصالح قیمتی صورت 

گیرد یا نه، تصمیم گیری خواهد شد.
متاسفانه  داد:  ادامه  مجلس  اصالح طلب  نماینده  این 
نوعی بی اعتمادی در جامعه وجود دارد که پول های 
اضافه کجا هزینه می شود در حالی که اگر در موضوع 
هدفمندی یارانه ها درست عمل می شد و درآمدهای 
حاصله در یکی دو جای مشخص به درستی هزینه 
می شد و مردم نتایج ملموسش را می دیدند این امر 
باعث افزایش اعتماد عمومی و همراهی بیشتر مردم 
می شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. منابع کسب شده 
بار  به  را  در چندین حوزه هزینه شد که مشکالتی 
آورد و حاال قضاوت مردم درباره تعدیل قیمت های 
حامل انرژی مثبت نیست.میرزایی با بیان اینکه »مردم 
در شرایط فعلی انتظار افزایش قیمت بنزین را ندارند«، 
تصریح کرد: اگر دولت در اثر ناچاری این اقدام را انجام 
دهد باید مالحظاتی را هم در نظر بگیرد از جمله اینکه 
حتما باید یک سهمیه 1000 تومانی برای بنزین در نظر 
گرفته شود و برای قیمت آزاد بنزین هم مبلغ جداگانه ای 
پیش بینی شود. بهترین راه این است که دولت دو سه 
عدد را به عنوان قیمت احتمالی بنزین اعالم کند و 
رسانه ها هم کمک کنند تا بازخورد اینها سنجیده شود و 
نهایتا رقمی انتخاب شود که جامعه آمادگی پذیرش آن 

را دارد تا اجرای آن تبعات منفی نداشته باشد.

خبر

صادرات نفت ایران رو به افزایش است

بررسی های اخیر نشان می دهد که صادرات نفت ایران بسیار بیشتر از 
آمارهای اعالم شده از سوی برخی مراکز ردیابی تانکرهای نفتی است.

نفت و  قیمت  افزایش  به  آمریکا نسبت  این گزارش، دولت  اساس  بر 
بنزین در ایاالت متحده در نتیجه تحریم بخش نفت و گاز ایران نگران 
است؛ البته دولت ترامپ اعالم کرده که در حال بررسی معافیت های 
وارد  بزرگ  از کشورهای  برخی  برای  ایران  نفت خام  تحریم واردات 
باشد که  ایران  میزان نفت  باید نگران  ترامپ  کننده نفت است. دولت 
ها  تحریم  اعمال  از  بعد  و حتی  دارد  بازار جهانی وجود  در  همچنان 
داده های  اساس،  بر همین  داشت.  ادامه خواهد  نوامبر هم  در چهارم 
جدید از صادرات نفت ایران در ماه گذشته میالدی یعنی سپتامبر نشان 
می دهد که صنعت نفت ایران همچنان مستحکم به کار خود ادامه می 
دهد؛ ضمن اینکه گزارش ردیابی تانکرهای نفتی حاکی از آن دارد که 
صادرات نفت ایران به بسیاری از مقاصد خیلی بیشتر از آنچه است که 

تصور می شود.
رصد  برای  آنالین  سرویس  یک   TankerTrackers سایت  وب   
تانکرهای نفتی در سرتاسر جهان است که معموال این کار را از طریق 
ماهواره انجام می دهد. این سرویس آنالین صادرات و ذخیره نفت ایران 
را از سال 2015 میالدی رصد کرده است. واردات نفت ایران به هند 
بین ماه اوت تا سپتامبر تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. هند به عنوان 
دومین مشتری بزرگ نفتی ایران در این بازه زمانی 14.97 میلیون بشکه 
نفت از ایران وارد کرده که این یعنی کاهش قابل توجهی در صادرات 
این گزارش، حرکت  پایه  بر  به هند صورت نگرفته است.  ایران  نفت 
صادرات نفت ایران به آن اندازه ای که رسانه ها می گویند کاهش پیدا 
نکرده و صادرات ایران در ماه سپتامبر حداقل دو میلیون بشکه در روز 

بوده که در حقیقت به نسبت ماه اوت افزایش نشان می دهد.

قیمت جهانی نفت افزایش داشت

قیمت نفت پس از افت 3 دالری در معامالت روز پنجشنبه، دیروز افزایش 
یافت و هر بشکه نفت برنت در برابر 80 دالر و 59 سنت معامله شد. 
نفت خام برنت در ساعت 2:56 به وقت گرینویچ 33 سنت معادل 0,4 
درصد افزایش یافت و به 80,59 دالر در هر بشکه رسید. نفت در روز 
پنجشنبه با 3,4 درصد کاهش ، 79,80 دالر معامله شد که کمترین مقدار 
هفته 4,2 درصد  این  نفت  قیمت  می رسد  نظر  به  بود.  سپتامبر  از 24 

کاهش داشته باشد.
 نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم پس از کاهش 3 درصدی و 
رسیدن به پایین ترین حد از 21 سپتامبر ، 26 سنت یا 0,4 درصد باال رفت 
و به 71,23 دالر در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت رو به 

کاهش 4,2 درصدی در این هفته است. 
از  گذاران  سرمایه  ترس  خاطر  به  استریت  وال  سهام  جهانی  شاخص 
افزایش جنگ تجاری آمریکا با چین و خطر افزایش اخیر در نرخ سودها، 
کاهش یافت. فهرست نفت خام آمریکا هفته گذشته شش میلیون بشکه 
افزایش یافت و تحلیلگران انتظار دارند 2,6 میلیون بشکه در روز افزایش 
یابد. اوپک پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت را برای سال 
آینده کاهش داد و اعالم کرد درگیری های تجاری و بازار های بی ثبات 
نوظهور، اقتصاد را با چالش روبرو می کنند. به نظر اوپک ذخایر نفتی کافی 
برای بازار نفت وجود دارد و نگران است بازار در سال آینده اشباع شود.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل پتروشیمی خوزستان با اشاره به رقابت 
شرکت های سابیک عربستان و بایر آلمان برای 
اروپا،  بازار  در  کربنات  پلی  محصوالت  فروش 
بازاریابی  و  فروش  تمرکز  اکنون  هم  کرد:  اعالم 
کشورهای  در  خوزستان  پتروشیمی  محصوالت 

چین و جنوب شرق آسیا است.
به گزارش زمان به نقل از رسانی انجمن صنفی 

سیدمحمد  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
سرگیری  از  وضعیت  آخرین  درباره  احمدزاده 
پتروشیمی  کربنات  پلی  محصوالت  صادرات 
خوزستان، گفت: با توجه به حضور رقبای بزرگ 
هماند سابیک عربستان و بایر آلمان در بازار اروپا 
پتروشیمی  بازاریابی محصوالت  و  فروش  تمرکز 
خوزستان در کشورهای چین و جنوب شرق آسیا 

خوزستان  پتروشیمی  شرکت  است.مدیرعامل 
مشتریان  حضور  و  برجام  از  بعد  اینکه  اعالم  با 
اروپایی در نمایشگاهها، کسب بازارهای جدید و 
از جمله اروپایی در دستور کار قرار گرفت که با 
از این  توجه به رضایت مشتریان اروپایی برخی 
بازارها نیز جذب شدند، تصریح کرد: پتروشیمی 
خوزستان سال ٩6 به سوددهی رسید و در نیمه 
خوبی  سوددهی  وضعیت  هم   ٩۷ سال  نخست 

داشته است.
خوزستان  پتروشیمی  مدیره  هیات  عضو  این 
افزود: با توجه به تبدیل نرخ ارز و حذف ارزمبادله 
پتروشیمی  برای  را  روشنی  آینده  می توان  ای 
با  مسئول  مقام  کرد.این  ترسیم  خوزستان 
عنوان  به  خوزستان  پتروشیمی  اینکه  یادآوری 

اپوکسی  رزین  و  کربنات  پلی  تولیدکننده  تنها 
در ایران امیدوار است گام مهمی را جهت تولید 
کرد:  خاطرنشان  بردارد،  داخل  نیاز  تأمین  و 
امیدواریم بتوانیم در کنار صادرات زمینه اعتماد 
محصوالت  به  هم  را  داخلی  کنندگان  مصرف 

تولیدی پتروشیمی خوزستان جلب کنیم.
از  خوزستان  پتروشیمی  گزارش،  این  اساس  بر 
انواع  تن  هزار   ٣5 حدود  ساالنه  تولید  ظرفیت 
محصوالت پلیمری، پلی کربنات ها، اپوکسی جامد 
و مایع، کامپاندهای پلیمری و ... برخوردار است 
که پیش بینی می شود امسال امکان تحقق تولید 
مجتمع  این  در  محصول  تن  هزار   ۲٠ از  بیش 
فعلی  وضعیت  استمرار  با  کشور  پتروشیمیایی 

فراهم شود.

رقابت جدید ایران با عربستان
 و آلمان در بازار پلی کربنات اروپا

قاچاق 1میلیارد لیتر سوخت در 3ماهه اخیر100 پروژه سدسازی در دست اجرا

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  محمد  فرزند  ممسنی  غریبی  حسینقلی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 9709983855700429 از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد غریبی ممسنی 
فرزند قلی  به ش ش  294 سرانجام در تاریخ1397/3/3در اقامتگاه  دائمی خود  

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ  صمنبرغریبی فرزند نجفقلی  به ش ش 5 )  همسر متوفي(

2 ـ  ماه زینب غریبی ممسنی فرزند محمد به ش ش  532 )  فرزند متوفي(
3 ـ فاطمه غریبی ممسنی فرزند محمد به ش ش 24 )  فرزند متوفي(

4 ـ  حسینقلی غریبی ممسنی فرزند محمد به ش ش 1 )  فرزند متوفي(
5 ـ دیدارقلی غریبی ممسنی فرزند محمد به ش ش 705 )  فرزند متوفي(

6 ـ گلی زینب غریبی ممسنی فرزند محمد به ش ش 704 )  فرزند متوفي(
7 ـ  دل افروز غریبی ممسنی فرزند محمد به ش ش 711 )  فرزند متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره

 یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

دادنامه
شهرستان  شماره4  اختالف  حل  شورای   9609983897400725 کالسه  پرونده   

فارسان  تصمیم نهایی شماره 9709973897400405 
خواهان : آقای مهدی کریمیان فرزند علی به نشانی استان چهارمحال و بختیاری ـ 

شهرستان فارسان ـ شهر فارسان ـ خیابان معلم ـ چهارراه مهدیه 
استان کرمان ـ  به نشانی  : خانم حمیده عالمی زاده فرزند محمد حسین  خوانده 

شهرستان سیرجان ـ سیرجان ـ کوی یحیی آباد ک اول سمت راست 
خواسته ها : 1ـ  مطالبه وجه بابت ... 2 ـ تامین خواسته 

بتاریخ 97/4/27 در وقت فوق العاده شورای حل اختالف شعبه 4 شهرستان فارسان 
بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 960726 از دفتر شورا واصل و 
تحت نظر است شورا با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و 

با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

حمید  طرفیت  به  علی  فرزند  کریمیان  مهدی  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
مبلغ 30/000/000  به  مطالبه وجه  به خواسته  فرزند محمد حسین   ، زاده  عالمی 
ریال به انضمام خسارات دادرسی با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با 
عنایت به اظهارات خواهان بدین شرح که اینجانب طبق رسید بانکی به پیوست 
دادخواست در مورخ 96/12/15 به نام خوانده دعوی اشتباها واریز نمودم که طبق 

تماس تلفنی با نامبرده از واریز امتناع می نماید
که تقاضای رسیدگی دارم وباتوجه به اظهارات گواه به شرح صورت جلسه مورخ 
97/4/27 که اظهارات خواهان را تایید می نماید  و مالحظه رونوشت مصدق رسید 
بانکی و با توجه به عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی و عدم ارائه دلیلی 
که حکایت از برائت ذمه نماید لذا شورا دعوی خواهان به کیفیت حاضر را وارد 
تشخیص و مستند به ماده 301 و 302 و 303 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 
پرداخت 30/000/000  به  بر محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم  آئین  قانون 
ریال  از باب دارا شدن بال جهت بابت اصل خواسته و پرداخت 1/405/000 ریال 
بابت هزینه رسیدگی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 96/12/16 لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه شورا و  ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل  تجدید نظر در محاکم عمومی 

حقوقی فارسان می باشد . ح 
شورای حل اختالف شماره4 شهرستان فارسان   آگهی ابالغ اجرائیه

بدین وسیله به اطالع می رساند در خصوص پرونده کالسه 960999 آقای محسن 
و  سعید  فرزند  خلیلی  جواد  محمد  آقای  طرفیت  به  اله  نصرت  فرزند  ظفریان 
آقای صفر علی  علیه  المکان محکوم  فرزند رجبعلی مجهول  اسماعیلی  صفرعلی 
اسماعیلی فرزند رجبعلی فعال مجهول المکان محکوم است به انتقال سند خودرو 
به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سیصد و پانزده هزار ریال می باشد 

این اجرائیه ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اجراء می باشد. 
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره یک اردل ـ قنبری 

آگهی مزایده /جلسه اول 
به اطالع عموم می رساند محکوم علیه خانم گلستان احمدی عزیز آبادی فرزند فیض 
اله محکوم به پرداخت مبلغ 87/290/000 ریال بابت اصل خواسته و در حق محکوم 
له آقای عزیز ظفری فرزند مهدی و مبلغ 4/250/000 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت گردیده است اموال ذیل از نامبرده توقیف و به شخص امین 
به نام آقای خدایار ابدالی فرزند عوض تحویل گردیده که از طریق مزایده به فروش 
می رسد. لذا چنانچه کسانی که مایل هستند اموال را از طریق مزایده خریداری نمایند 
در تاریخ 1397/8/6 ساعت 10 صبح به اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان 
اردل مراجعه نمایند اموال به کسی تعلق می گیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایند. 

محل برگزاری مزایده در دادگستری اردل اجرای احکام مدنی حقوقی می باشد. 
یخچال فریزر امرسان 2 عدد جمعاً 15/000/000 ریال 

فریزر صندوقی استیل قدیمی درب از رو 4 عدد جمعاً به مبلغ 7/500/000 ریال 
فریزر صندوقی فانتزی جدید درب کشویی 1 عدد به مبلغ 14/000/000 ریال 

یخچال فریزر ال تی سی 1 عدد به مبلغ 10/000/000 ریال 
یخچال فریزرسفید میهان یک عدد به مبلغ 8/000/000 ریال

 یخچال ایستاده لبنیاتی قرمزرنگ 1عدد به مبلغ 7/000/000ریال
یخچال فریزر ابریزان بوران 1 عدد 10/000/000 ریال 

جمع کل ارقام هفتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال 71/500/000 ( ریال 
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردل ـ کریمی شهماروندی 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم   

1 ـ مرتضی بصیرت فرزند محمود نشانی : چهارمحال و بختیاری ـ شهرکرد ـ فن 
آوران ـ روبروی آتش نشانی 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1 ـ محمد علی متقی نژاد  فرزند جلیل نشانی : تبریز خیابان 17 شهریور کوچه برق 

المه کوچه مال علی اکبر 150 طبقه 2   
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محوم له / محکوم علیهم 

نجمه خسرو زاده فرزند یداهلل  به نشانی چهارمحال و بختیاری ـ  شهرستان شهرکرد 
ـ شهرکرد ـ خیابان کاشانی ـ روبروی دادگستری پ 33 نوع رابطه:  وکیل  محکوم 

له /محکوم لهم:   مرتضی بصیرت   
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710093844300396  
به  است   محکوم  علیه  محکوم   9709973844300073 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال با احتساب خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/5/17 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی توسط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وپرداخت مبلغ 6/000/000ریال حق الوکاله 
وکیل  و پرداخت مبلغ 2/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان صدر 

و اعالم می نماید و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجراء . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه 
خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به صورت مشروح 
مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل  از 
طرح دعوی اعسارضمیمه داد خواست به اعسار به مقام قضایی ارائه نماید. واال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود. ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394 ( .  4 ـ خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فراراز اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه 7 را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق . م . ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
.  5ـ  انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394. (  
6ـ  چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30 روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود . ) تبصره 1ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (. 
شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد

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 شماره  139760331010002271 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین آقانیا چاری  فرزند 
حسن  بشماره شناسنامه 1032 کد ملی 2061045006 صادره از بابل در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 189/79 متر مربع پالک 2709 فرعی 
از 163 اصلی واقع در کرج فردیس بلوار طالقانی گلستان 56 خیابان المهدی کوچه 
شهید بهشتی پالک 102 خریداری از مالک رسمی مظفر شهسواری کردستانی 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./  

ز 835
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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 شماره  139760331010002364 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سپهر سرحدی  
فرزند شـاپـور  بشماره شناسنامه 12322 صادره از تهران در دو سهم مشاع از هفت 
سهم ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 12702/5 متر مربع پالک 122 فرعی از 22 
اصلی واقع در کالک خریداری 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./  ز 864
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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 شماره  139760331010002281 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه عزیزی  فرزند 
قربان  بشماره شناسنامه 1337 کد ملی 0040944700 صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 108/40 متر مربع پالک 1658 فرعی از 
163 اصلی واقع درفردیس کانال غربی نسترن کوچه بنفشه پالک 41  خریداری از 
مالک رسمی ابوالفضل حاتمی رسوائی  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./  ز 844
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
مدل   2495153 شماره  کروزبه  هیوندای  بوس  منی  هوشمندخودروی  کارت   
وبشماره  روغنی   ـ  سفید  رنگ  به  766ع22  ایران  پالک71  شماره  1386به 
مفقودگردیده   37901786907571 شاسی  وبشماره  موتور37912007328985 

وفاقداعتبارمی باشد. 97

مفقودی
 برگ سبز وانت پراید مدل 1395شماره شهربانی 837 ص 89 82 موتور 5411179 
شاسی NAAN01GA78E709215 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1391 با شماره پالک 336د55 ایران 62 با شماره 
موتور 155B0001027با شماره شاسی NAAP41FD2CJ617816بنام حمید 

بخشی زرین آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید به رنگ سفید مدل 86 با شماره پالک 977ج66 ایران 72 
با شماره موتور 1941146و شماره شاسی S1412286082549بنام ناصر قربان تبار 

آغوزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
با  ایران 62  با شماره پالک 336د55  پژو 206 مدل 1391  سند کمپانی  سواری 
شماره موتور 155B0001027با شماره شاسی NAAP41FD2CJ617816بنام 

حمید بخشی زرین آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی
شعبه اول دادگاه عمومی بخش دابودشت 

شماره بایگانی شعبه 960482
اگهی دادنامه به شماره 9709972009301252 مورخ 1397/07/12 مربوط به متهم 
مجهول المکان محمد حاجی پور به نشانی  مازندران  امل  جاده نور اب معدنی 
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مفقودی
84066/ق/- شماره  نشاءبه  بانک  و  کشاورزی  مکانیزاسیون  تاسیس  مجوز   

تاریخ 89/11/27به نام شرکت تعاونی خدماتی کشاورزی خوشه طالیی اطرب 
نکا به مدیریت علی اکبر نجفی اطربی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 نکا 

وزیر نیرو با اشاره به بارش های روزهای اخیر، 
گفت: برنامه وزارت نیرو برای کنترل این منابع، 
متکی به پروژه های مهار آب های سطحی است 
و در این زمینه بیش از 100 پروژه سدسازی در 
دست اجرا است.به گزارش زمان به نقل از ایرنا، 
این  افزود:  خبرنگاران  در جمع  اردکانیان«  »رضا 
آبهای  مهار  هم  برای  موثری  های  پروژه  سدها 
سطحی و هم کنترل سیل خواهد بود.وی یکی از 
اصلی ترین اهداف سدها را کنترل سیل ذکر کرد 
و گفت: تغییرات اقلیم رویدادهایی همچون سیل 
های وسیع را در خود دارد که در زمینه کنترل این 
سیل ها حتما باید سرمایه گذاری شود.وزیر نیرو در 
پاسخ به اینکه برای کنترل سیل ها باید چکار کرد؟ 
گفت: اقدام های زیادی باید در دستور کار قرار داد؛ 
یکی از آنها جلوگیری از ساخت و ساز در مسیل ها 
و دیگری کنترل سیل و باز نگه داشتن مسیر عبور 
سیل است؛ عالوه بر این، سازه هایی مثل پل ها که 
روی رودخانه ها احداث می شود باید از استحکام 
کافی برخوردار باشد؛ البته در خیلی مناطق وجود 
سدهای کوچک در مناطق سیل خیز کمک بزرگی 
می تواند ایفا کند.وزیر نیرو در ادامه این گفت و گو 
اظهار کرد: در سیل اخیر خسارت های زیادی در 
شبکه های آب و برق روستایی استان های گیالن و 
مازندران رخ داد که در این زمینه اقدام های موثری 
صورت گرفته و اکنون آب آشامیدنی 251 روستا 

وصل شده و 25 روستای دیگر با تانکر آبرسانی 
می شود؛ دسترسی های روستاهایی که هنوز مشکل 
آنها رفع نشده دشوار است که امیدواریم به زودی 

مشکل شبکه آب این مناطق نیز برطرف شود.
** نظر وزیر نیرو در مورد مجانی شدن آب 

و برق مدارس
جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بررسی جزئیات بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
97 با بند الحاقی 3 تبصره 6 این الیحه موافقت 
کرده بودند که بر اساس آن »در سال 1397 کلیه 
مدارس وزارت آموزش وپرورش از پرداخت هزینه 
مصرفی آب، برق و گاز در سقف الگوی مصرف 
معاف می باشند«.وزیر نیرو در این خصوص گفت: 
»این موضوع اکنون قانون و الزم االجراست اما اگر 
قبل از تصویب قانون از من نظر می خواستند، می 
گفتم در حالی که سرمایه گذاری سنگینی باید برای 
آموزش الگوی صحیح مصرف بکنیم، نخستین گام 
این سرمایه گذاری روی فرزندانمان است؛ حتی 
اگر دستگاه آموزش و پرورش نیازمندی دارد این 
نیازمندی را به طریق دیگری تامین کنیم تا آموزش 
آنها  از  که  نباشد  اینقدر سخت  ها  بچه  به  دادن 
بخواهیم کاالیی که به شکل رایگان در اختیارشان 
هست را درست مصرف کنند.« وی اظهار امیدواری 
کرد که مجلس توجه الزم را در بودجه 98 به این 

مساله داشته باشد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که 
عامل اصلی قاچاق سوخت تفاوت قیمت داخل و 
خارج آن بوده است و طی سه ماهه اخیر به یک 
میلیارد لیتر رسیده است.به گزارش زمان به نقل از 
ایسنا، علی مویدی خرم آبادی مبنی بر اینکه میزان 
و چگونگی قاچاق سوخت در ماه های گذشته 
چقدر بوده است؟ اظهار کرد که عامل اصلی قاچاق 
سوخت تفاوت قیمت داخلی و خارجی آن است 
و قطعا قاچاق سوخت جرم سازمان یافته است 
و بیشتر آنها تشکیالتی هستند و چه بسا با برخی 
دستگاه های دولتی هم پیوند خورده باشد.وی افزود: 
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شبکه های خوبی در 
زمینه قاچاق سوخت رسیده ایم و در حال بررسی 
و برخورد سازمان یافته با این جرم سازمان یافته 
هستیم اما باید به گونه ای عمل کنیم که زمینه و 
به  نشود.  فراهم  قاچاق  گیری  برای شکل  بستر 
عنوان مثال در زمینه قاچاق سوخت باید قیمت 
سوخت در داخل کشور نسبت به نرخ جهانی آن 
تغییر کند .رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ادامه داد: قاچاق سوخت تلخ ترین اتفاقی بوده که 
تا کنون شاهد آن بوده ایم. به دلیل تفاوت نرخ ارز و 
تفاوت قیمت های داخلی و خارجی شاهد خروج 
کاالهای اساسی مانند سوخت هستیم که در واقع 
سرمایه های مردم به تاراج می رود و تا این اختالف 
قیمت وجود دارد این داستان هم چنان ادامه دارد، 

بنابراین بایستی تعادل قیمتی باید برقرار شود.مویدی 
با بیان اینکه قاچاق سوخت عمدتا به کشورهای 
تصریح  گیرد،  می  صورت  همسایه  و  همجوار 
کرد که با وجود تالش همه مسئوالن سود بسیار 
گزاف سبب ادامه یافتن قاچاق سوخت هستیم البته 
دولت در زمینه خروج غیرقانونی و قاچاق کاالهای 
اساسی اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است 
که شاهد جلوگیری از خروج این کاالها مانند دام 
زنده هستیم .وی با اشاره به اینکه هیچ نظری درباره 
ندارم اضافه  افزایش آن  یا  تغییر قیمت سوخت 
کرد: تنها مساله ای که می توان بر اساس کارشناسی 
صورت گرفته با اطمینان به آن اشاره کرد این است 
که اختالف قیمت سوخت در داخل و خارج از 
کشور باعث به تاراج رفتن این سرمایه می شود و 
اگر تدبیری برای جلوگیری از آن اندیشیده نشود 
شاهد افزایش بی رویه قاچاق سوخت نسبت به سال 
گذشته خواهیم بود. البته تالش همه دست اندرکاران 
در این عرصه برای مهار کردن پدیده شوم قاچاق 
بویژه قاچاق کاالهای اساسی مانند سوخت است که 
باید از مرزبانی و دیگر دستگاه های انتظامی و امنیتی 
مانند وزارت اطالعات، تشکر کرد چرا که اگر این 
تالش ها نبود چندین برابر قاچاق سوخت صورت 
گرفته، انجام می شد بنابراین نباید تالش دستگاه هایی 
مانند وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرک و... را 

نادیده انگاشت 
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خبری خوش برای ماجراجویان و گردشگران

اولین نمایشگاه بین المللی آفرود، کمپینگ، ماجراجویی و صنایع وابسته توسط 
شرکت نمایشگاهی خورشید 23 تا 27 مهرماه سال جاری در برج میالد تهران برگزار 
می شود.علیرضا پیله ور، مدیر عامل شرکت نمایشگاهی خورشید در آستانه برگزاری 
اولین نمایشگاه بین المللی آفرود، کمپینگ، ماجراجویی و صنایع وابسته اظهارداشت: 
این نمایشگاه در راستای ایجاد اشتغال پایدار و رشد تولیدات داخلی برگزار    می شود 
که نتایج موثری را به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بازدید از این نمایشگاه 
برای عموم آزاد و رایگان است، گفت: عالقه مندان می توانند از ساعت 11 صبح تا 8 
بعد از ظهر جهت بازدید از این نمایشگاه در برج میالد اقدام کنند. پیله ور  ادامه داد: 
مخاطبان این نمایشگاه در سه حوزه تفریحات هوایی، زمینی و آبی هستند و برگزاری 
این نمایشگاه به تقویت گردشگری داخلی نیز بسیار کمک می کند. وی اعالم کرد: 
نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی نیز در این نمایشگاه حضور دارند که از 
کشورهایی همچون سوئد دانمارک، چین و مالزی هستند و به طور کلی 50 غرفه 
در فضایی 3000 متری در برج میالد برای نمایندگی های داخلی و خارجی در نظر 
گرفته شده است. وی گفت: اکثر بازدیدکنندگان از نمایشگاه افراد عالقه مند به سفر 
و ماجراجویی هستند که میانگین سنی 25 تا 35 سال خواهند داشت که ما امیدواریم 
بتوانیم خدمات خوبی را در زمینه تفریحات و گردشگری به این عالقه مندان ارائه 
دهیم. مدیر عامل شرکت نمایشگاهی خورشید خاطرنشان کرد: این نمایشگاه که برای 
نخستین بار برگزار می شود دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت و سازمان میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می شود.

دور جدید مقابله با صرافی های متخلف

 ممنوعیت فعالیت 9 شرکت صرافی به دلیل عدم رعایت ضوابط در خرید و فروش 
ارز از سوی بانک مرکزی اعمال شد.به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، در پی 
عدم رعایت قوانین و ضوابط، مجوز 2 صرافی باطل و 7 صرافی نیز بین یک تا سه 
ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق شدند.در همین زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، از 
تمامی صرافی ها خواست ضمن رعایت دقیق مقررات، نسبت به تطبیق فعالیت های 

خود خصوصا خرید و فروش ارز با مقررات تعریف شده اقدام کنند.

برآورد قاچاق و مصرف سیگار در کشور

 طی چهار ماهه نخست سال جاری بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان قاچاق 
سیگار دو میلیارد و 120 میلیون نخ و مصرف آن معادل 18 میلیارد و 330 میلیون نخ 
بوده است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس محاسبات انجام شده طی مدت 
مشابه سال گذشته برآورد قاچاق رقمی معادل 9 میلیارد و 210 میلیون نخ بوده است.
همچنین طبق آمار، برآورد مصرف سیگار در کشور طی چهار ماهه نخست سال 
جاری 18 میلیارد و 330 میلیون نخ بوده، در حالی که برآورد مصرف سیگار در کشور 
طی مدت مشابه سال قبل، 21 میلیارد و 660 میلیون نخ بوده است. گفتنی است 
برآورد مصرف سیگار در چهار ماهه اول سال 1396 بر اساس 55 میلیارد نخ و در 
چهار ماهه اول سال 1397 بر اساس 65 میلیارد نخ محاسبه شده است.با توجه به اینکه 
در فصل اول دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالی دخانی، ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برآورد مصرف سیگار در کشور را در سال 1386 به تعداد 
57 میلیارد نخ اعالم کرده است، اما مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
به طبع موارد اعالمی در جلسات ستاد یاد شده، برآورد مصرف را از سنوات گذشته 
55 میلیارد نخ لحاظ و در آمار عملکرد خود منعکس نمود، اما با توجه به افزایش 
جمعیت، کاهش سن مصرف کنندگان و گرایش بانوان به مصرف سیگار می توان 
نتیجه گرفت که پس از گذشت 11 سال میزان مصرف سیگار در کشور بیش از 65 
میلیارد نخ است که این امر مورد تایید سایر متولیان امر نیز بوده و منبع آمار مذکور بر 

اساس آخرین اصالحیه ارائه شده است.

خبر

وزیر صمت استعفا نداده است

 همانطور که قبال هم بطور کامل توضیح داده شده است 
آقای دکتر شریعتمداری استعفا نداده اند و این موضوع پیش 
از این از سوی دولت تکذیب شده است و در هماهنگی 
کامل با ریاست محترم جمهور در حال انجام وظایف 
روند  است،  آمده  اطالعیه  این  ادامه  هستند.در  قانونی 
انتصابات و تغییرات در شرکت های خصوصی و سهامی 
عام تحت مناسبات قانونی و با تصمیم هیات مدیره صورت 
می گیرد و وزیر صنعت نقشی در آن ندارد، لذا در مورد 
شرکت های سایپا و فوالد مبارکه دکتر شریعتمداری هیچ 
نقشی نداشته اند و با پیگیری های به عمل آمده کسب اطالع 
شد که مدیرعامل محترم سابق فوالد مبارکه از چند ماه پیش 
استعفا داده بودند همزمانی با شایعات اخیر کامال اتفاقی 
است. در مورد سازمان نظام مهندسی معدن روند انتصاب 
درون  انتخابات  تابع  و  ندارد  وزیر صمت  به  ارتباطی 
سازمانی است و وزیر صمت، منتخب جلسه انتخابات را بر 
حسب وظیفه قانونی پس از تایید به ریاست محترم جمهور 
برای انتصاب معرفی می کند و هرگونه گمانه زنی درباره 
دخالت وزارت صنعت و شخص وزیر تکذیب می گردد.

در پایان ضمن توصیه به رعایت صداقت، عدالت و تقوا 
در اطالع رسانی الزم است در موارد تخصصی برای کسب 
اطالع از حقیقت تالش شود و از انتشار اخبار بصورت 

مغرضانه و هیجانی پرهیز گردد.

غفلت از استانداردسازی 
محصوالت بومی

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
بعد از گذشت 100 سال از استانداردسازی در کشور از 
استانداردسازی محصوالت بومی خود غافل مانده ایم که در 

سال آینده این مساله باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بیات در مراسم روز جهانی 
استاندارد در استان همدان، با بیان اینکه در پیام امسال 
سالروز جهانی استاندارد، تاکید ویژه ای به انقالب صنعتی 
شده است، عنوان کرد: در انقالب اول با اختراع ماشین 
بخار، در انقالب دوم بهره گیری از انرژی ها و تولید انبوه 
و گذر از مرحله سنتی به صنعتی، در انقالب سوم ورود 
کامپیوترها و در انقالب چهارم به سیستم های فیزیکی 
کیفیت  ارزیابی  است.معاون  شده  ویژه  توجه  سایبری 
سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تغییر عظیم و نظام مند 
و ایجاد نابرابری به اقتصاد دو ویژگی مهم انقالب چهارم 
است.وی افزود: در قرن 21 به واسطه فرآوری دیجیتال 
کارکنان دانشی جایگزین کارکنان غیردانشی شده و بخش 
عظیمی از افراد بیکار خواهند شد. انقالب به واسطه فیزیک 
و دیجیتال ما را درگیر خود خواهد کرد. قرن 21، قرن 
فناوری اطالعات است.بیات تصریح کرد: با پیشرفت علم، 
محصوالت تراریخته در کشور افزایش پیدا کرده و سالمت 
انسان ها به خطر خواهد افتاد که با بهره گیری از استاندارد 
سازی، تاحدودی از این مشکالت رهایی خواهیم جست.

خبر

جمعیت افرادی که به دالیلی از جمله رکود 
شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از 44 ساعت 
در هفته کار می کنند به 2 میلیون و 435 هزار 
نفر رسید که 99 هزار و 800 نفر، افزایش را 

نشان می دهد.
تعاریف  ازمهر، طبق  نقل  به  به گزارش زمان 
رسمی آمار، افراد دارای اشتغال ناقص، شامل 
از 44  کمتر  دالیلی،  به  که  می شود  شاغالنی 
ساعت در هفته کار می کنند و تمایل به انجام 
یعنی 44  معمول  میزان  سقف  تا  اضافی  کار 
اشتغال  بروز  دالیل  دارند؛  هفته  در  ساعت 
ناقص می تواند پیدا نکردن کار با ساعت کار 
بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و دالیل 
اساس  باشد.بر  کاری  رکود  نظیر  اقتصادی 

ایران  آمار  مرکز  آماری  جداول  جدیدترین 
مربوط به وضعیت اشتغال کل سال 96، بیش 
از 2 میلیون و 435 هزار و 326 نفر از »افراد در 
سن کار«، کمتر از 44 ساعت در هفته کار می 
کنند و جزو افراد دارای اشتغال ناقص محسوب 
می شوند.اما مقایسه این آمار با وضعیت اشتغال 
ناقص در سال 95 نشان می دهد، که در آن 
سال دو میلیون و 335 هزار و 478 نفر از »افراد 
در سن کار« کمتر از 44 ساعت در هفته کار 
می کردند و دارای اشتغال ناقص بودند.بنابراین 
در سال 96 نرخ اشتغال ناقص نسبت به سال 
95 افزایش داشته و از 9.1 درصد به 9.2 درصد 
رسیده است. همچنین جمعیت دارای اشتغال 
گذشته  سال  در  نفر   848 و  هزار   99 ناقص 

نسبت به سال 95 افزایش داشته که البته این 
رشد لزوما نمی تواند جنبه منفی داشته باشد؛ 
چراکه ممکن است برخی از افراد دارای اشتغال 
شغل  در   96 سال  برای   ،95 سال  در  ناقص 
دلخواه خود به صورت تمام وقت مشغول شده 
باشند و از طرفی افراد بیکار به جمعیت شاغل 
دارای اشتغال ناقص پیوسته باشند که این می 
تواند خود مقدمه ای برای ورود به بازار باشد.
از مجموع جمعیت 2 میلیون و 435 هزار نفری 
دارای اشتغال ناقص، یک میلیون و 579 هزار 
مناطق شهری و 855 هزار و  نفر در  و 390 
935 نفر نیز در مناطق روستایی سکونت دارند.
اشتغال  دارای  افراد  شغلی  وضعیت  بررسی 
ناقص نشان می دهد، که 91 هزار و 180 نفر 

افراد متخصص هستند؛ 58 هزار و 700 نفر از 
این افراد را تکنسین ها و دستیاران، 8 هزار و 
700 نفر را کارمندان امور اداری و دفتری، 302 
نفر را شاغالن ماهر کشاورزی،  هزار و 400 
جنگلداری و ماهیگیری، 669 هزار و 582 نفر 
را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، حدود 
و  آالت  ماشین  متصدیان  نفر  را  هزار   292
دستگاه ها و رانندگان وسایل نقلیه و 888هزار و 
130 نفر را کارگر ساده شامل می شوند.همچنین 
در بخش گروه فعالیت شغلی نیز از مجموع 2 
میلیون 435 هزار نفر، دو میلیون و 410 هزار و 
112 نفر در بخش خصوصی و تعاونی 25 هزار 
و 200 نفر در بخش عمومی به عنوان حقوق 

بگیر فعالیت می کنند.

 آگهی دعوت به افراز 
پالک  مشاعی  مالکین  از  بقال   جعفر  مشهدی  محمد  آقای  اینکه  به  نظر  احتراما 
169 فرعی از 25 اصلی بخش 11 ثبت محموداباد برابر درخواست وارده به شماره 
3774مورخه 97/4/17 تقاضای افراز حصه و سهمی  خویش از کل شش دانگ 
پالک مذکور می باشد را از این اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سکونت دیگر 
مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز  نموده است لذا به استناد ماده 18 آیین 
سید  بنامهای   ذیل  مشاعی  مالکین  به  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه 
محمد علی سادات موسوی سارا بهادر زهرا برزگر فارسیانی آگهی و ابالغ می گردد 
جهت انجام عملیات افرازی  که راس  ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ97/7/30 
توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت می گیرد در محل وقوع ملک حضور 
به هم رسانید بدیهی است  عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود

 فرهاد آقابابایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد 

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

چمستان 
   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
1390,9,20 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده 
یک قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی ..چمستان..... مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد
مرحله هفتم سال 97

بخش 1 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیر آباد پالک 8 اصلی بخش 

یک
260 فرعی خانم ساغر شامانی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
292/19مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از احمد 

ستیمانی  و اشرف سروش امیر نجفی مالک رسمی
 260 فرعی خانم نغمه نوروزی فرسنگی نسبت به سه 
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ 
احداثی به مساحت مترمربع واقع در قریه امیر آباد خریداری 
از احمد ستیمانی و اشرف سروش امیر نجفی مالک رسمی 
قریه کچلده پالک 15 اصلی  متقاضیان واقع در  امالک 

بخش یک 
به  نسبت  قوزلو  فاتحی  عاطفه  فرعی خانم سیده   221
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
203/20مترمربع که مقدار 40کلسیم سیر مشاع عرصه وقف 
می باشد  واقع در قریه گچلده  خریداری از طهماسبقلی 

غالم پور مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه گندیما  پالک 16 اصلی 

بخش یک 
45 فرعی آقای سید محسن حسینی نسبت به ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
202/85مترمربع واقع در قریه گندیما خریداری از یاسر 

اصغری گلیرد مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه تجاسبکال  پالک 19 اصلی 

بخش 1 
به  نسبت  تبریزی  صالحی  ناهید  خانم  فرعی   118
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
239/30مترمربع واقع در قریه تجاسبکال  خریداری از قربان 

حبیبی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک 20 اصلی 

بخش یک 
154 فرعی آقای مهدی زنگویی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 219/97مترمربع 
از کامران اخوان مالک  باریکال خریداری  واقع در قریه 

رسمی 
ششدانگ  به  نسبت  حسینی  هادی  آقای  فرعی   155  
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
247/66مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از علی 

اصغر چهرزاد  مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک 21 اصلی 

بخش 1
 125 فرعی خانم عاطفه الوندی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 268/39مترمربع 
واقع در قریه ورازده علیا خریداری از حمیدرضا داننده 

دودران مالک رسمی 
اصلی  پالک 22  دارکال  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 1
به  نسبت  کرمانی  روح  زنده  سعید  آقای  فرعی   194
ششدانگ یک قطعه زمین باساختمان احداثی به مساحت 
200/00مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از اسفندیار 

دارکالیی مالک رسمی 

به ششدانگ  آقای مسیب قاسم پور نسبت   195 فرعی 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
1289/87مترمربع واقع در قریه دارکال با استناد تقسیم نامه 

فیما بین وراث مرحوم قاسم قاسم پور مالک رسمی
 196 فرعی خانم عفت بخشایش نسبت به ششدانگ  قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 746/06مترمربع واقع 
در قریه دارکال خریداری از احمد روستایی مالک رسمی  

امالک متقاضیان واقع در قریه  رمشی  پالک 28 اصلی 
بخش 1

 182 فرعی خانم هانیه حبیبی نسبت به ششدانگ یک  
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 232/94مترمربع 
واقع در قریه  رمشی خریداری از رمضانعلی کثیری مالک 

رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه  خطیب کال پالک 29 اصلی 

بخش 1
122فرعی  آقای  پیام طاهری نسب ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 277/00مترمربع واقع 
در قریه خطیب کال خریداری از فاطمه بهمن دار  مالک 

رسمی 123 
به  نسبت  رود  پیله  اعتصامی  حسین  آقای  123فرعی  
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
228/08مترمربع واقع در قریه خطیب کال خریداری از 

هادی سخایی  مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی پالک 35 اصلی 

بخش یک
49 فرعی  خانم خدیجه مکرمی  نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 200/00متر 
مربع که مقدار 54 سیر مشا ع عرصه وقف می باشد واقع در 

قریه قلعه کتی  خریداری از ابراهیم جعفری مالک رسمی
 50 فرعی خانم ریتا لیاقت نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 421/56متر مربع که مقدار 54 سیر مشاع 
عرصه وقف  می باشد واقع در قریه قلعه کتی  خریداری از 

شعبان و قاسم جعفری مالک رسمی  
بخش 2

 امالک متقاضیان واقع در قریه  جوربند پالک 2 اصلی 
بخش 2 

به  نسبت  نوری  صادقی  معین  آقای  فرعی   1052
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
272/19مترمربع واقع در قریه جوربند  خریداری از محمد 

رضا صادقی نوری مالک رسمی 
به  نسبت  نوری  صادقی  معین  آقای  فرعی   1053  
ششدانگ یک  قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
253/30مترمربع واقع در قریه  جوربند خریداری از سعید 

عمران زاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک 6 اصلی بخش 2

89 فرعی آقای غالمحسن محمدزاده نسبت به ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
468/67مترمربع واقع در قریه  ایرکا خریداری از منوچهر 

محمد زاده مالک رسمی 
 90فرعی  آقای قربان علی زاده نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 532/30مترمربع 
ایرکا خریداری از رحمت و مختار سقل   واقع در قریه 

مالک رسمی 
متقاضیان واقع در قریه همصفا پالک 8 اصلی  امالک   

بخش 2 
ابراهیم خالقی فرد نسبت به ششدانگ  56فرعی  آقای 
یک  قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت 
1097/08مترمربع واقع در قریه هم صفا خریداری از حمید 

حسین زاده سرهنگی و روح اهلل فالح مالک رسمی  
بخش11 

امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت پالک 6 اصلی 
بخش 11 

464 فرعی  آقای حمید رضا مزینالی  نسبت به ششدانگ  

مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
12934/22مترمربع واقع در قریه آهودشت خریداری از 
یوسف ساالریان و اللهیار یوسفی و اکبر ابراهیمی و محمد 

و علی مزینالی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک 8 اصلی 

بخش 11
 214 فرعی آقای محمد امین بنی اسدیان کلرودی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
713/35مترمربع واقع در قریه سالده علیا صلح  شده از 

فاطمه حسینعلی کرد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال پالک 12 اصلی 

بخش 11 
به  نسبت  رحیمی  صباغی  غالمرضا  آقای  108فرعی   
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  باغبانکال  قریه  در  واقع  212/70مترمربع 

قربانعلی رضایی مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه مرزنده پالک 13 اصلی 

بخش 11 
 80 فرعی  خانم نیرالسادات موسوی احمدی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
255/00متر مربع که مقدار 32 سیر مشاع عرصه وقف  می 
باشد واقع در قریه مرزنده خریداری از فاطمه گورانی مالک 

رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه اناده پالک 15 اصلی بخش 

 11
279 فرعی آقای عباس اهلل دادی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 249/28مترمربع 
واقع در قریه  اناده خریداری از محمدرضا شاه حسینی 

مالک رسمی 
280فرعی  آقای علی توانا صباحی   نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت294/50 
مترمربع واقع در قریه اناده  خریداری از فرهاد فرشادی 

مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک پالک 16 اصلی 

بخش 11
 202 فرعی آقای یاسر ولی پور نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 552/25مترمربع 
واقع در قریه  سنگ چالک خریداری از صمد علی پور 

مالک رسمی 
ششدانگ  به  نسبت  محمدی  کامران  آقای  203فرعی   
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  واگذاری  قریه  سنگ چالک  واقع  1667/65مترمربع 

شعبان محمدی مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک 19 اصلی 

بخش 11
 397 فرعی آقای ابراهیم اکبری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 259/34مترمربع 
واقع در قریه چمازکال خریداری از ضرغام شهابی مالک 

رسمی 
 398 فرعی  خانم زهرا خداداد نسبت به شش دانگ قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ----مترمربع واقع در 
قریه چمازکال خریداری از ولی اهلل ورمزیار مالک رسمی  

امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک 33 اصلی 
بخش 11

 922 فرعی  آقای عباس مختاری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 265/00مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد خریداری از مرتضی  رنجبر مالک 

رسمی 
 923 فرعی خانم فاطمه چاکری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 294/60مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد هبه شده از نعمت اهلل نیک نژاد مالک 

رسمی
 924 فرعی آقای سید شجاع حسینی نسبت به ششدانگ 

مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
221/85مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از یوسف 

توسلی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیدکال پالک 35 اصلی 

بخش 11
ششدانگ  به  نسبت  مطهری  حامد  آقای  فرعی    544
یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت 
274/40مترمربع واقع در قریه سیدکال خریداری از پروانه 

سیار و مرتضی رنجبر و عباس ابوئی  مالک رسمی
 545 فرعی آقای حمزه خجیر نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت282/08 
متر مربع در قریه سیدکال خریداری از پروانه سیار و مرتضی 

رنجبر و عباس ابوئی  مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال پالک 36 اصلی 

بخش 11  
118 فرعی آقای محمد رضا سورانی نسبت به ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
845/7مترمربع واقع در قریه  شیخ علیکال خرید اری  از 

اسفندیار جاللی مالک رسمی 
 119 فرعی آقای حافظ دانشفر نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 185/00مترمربع 
واقع در قریه  شیخ علیکال خریداری از مرتضی انگری  

مالک رسمی  
نانواکال پالک 38 اصلی  امالک متقاضیان واقع در قریه 

بخش 11 
104 فرعی  آقای مظاهر خادمی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 479/66مترمربع 
واقع در قریه نانواکال واگذاری از حسین خادمی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه طالب آباد پالک 39 اصلی 

بخش 11
 53فرعی آقای محمد اوتادی  نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 200/50متر 
مربع که مقدار 120 سیرمشاع عرصه وقف می باشد واقع در 
قریه طالب آباد خریداری از صدراهلل اصغری مالک رسمی  
54 فرعی آقای ولی خجیر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 226/60متر مربع که 
مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 
طالب آباد خریداری از حکیمه فضل اللهی مالک رسمی  

امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک 41 اصلی 
بخش 11 

یک  ششدانگ  به  نسبت  پشوتن  علی  آقای  فری   237
مساحت  به  احداثی  ساختمان  ساختمان  با  زمین  قطعه 
از  خریداری  ده  سنگین  قریه  در  واقع  208/86مترمربع 

ابراهیم رجبی مالک رسمی 
 238 فرعی آقای مهدی آقا شریف نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 209/00مترمربع 
واقع در قریه سنگین ده خریداری از عبداهلل ابراهیمی مالک 

رسمی  
239 فرعی آقای سورن کشیش ابرام نسبت به ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
192/17مترمربع واقع در قریه سنگینده خریداری از ایوب 

قاسمی مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه عربخیل  پالک 46 اصلی 

بخش 11
 278 فرعی آقای مهدی میرشفیعی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 302/25متر 
مربع که مقدار 64 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع 
در قریه عربخیل  خریداری از عزیز حیدری مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک 47 اصلی 

بخش 11 
 590 فرعی آقای اسفندیار مفیدی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 476/74مترمربع 

واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از علی عمران 
حیدری مالک رسمی  

591 فرعی خانم اعظم اکبری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 300/00مترمربع 
واقع درقریه  عبداهلل آباد خریداری از بهمن شرف یکتائی 

مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک 57 اصلی 

بخش 11  
2063 فرعی  خانم فاطمه عالئی  نسبت به ششدانگ یک  
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 259/89مترمربع 
واقع در شهر چمستان خریداری از اسماعیل شهابی مالک 

رسمی 
به ششدانگ  نسبت  توکلی  مهدی  آقای  فرعی   2064 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه   یک 
282/21مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری از فرامرز 

چمن آرا  مالک رسمی
 2065 فرعی  آقای مهدی توکلی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 283/12مترمربع 
واقع در شهر چمستان خریداری از فرامرز چمن آرا مالک 

رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک 100 اصلی 

بخش 11 
 440 فرعی آقای حسام ضمیری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 359/00مترمربع 
واقع در قریه نعمت آباد خریداری از علیرضا زری باف  

مالک رسمی 
 441 فرعی آقای میثم رنجبر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 215/46مترمربع واقع 
در قریه  نعمت آباد خریداری از طالب محمدی مالک 

رسمی 
442 فرعی  آقای میثم رنجبر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 203/30مترمربع واقع 
در قریه نعمت آباد خریداری از ناصر ولی پور مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه محلی و/ کثیر االنتشار درشهر ها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم 
می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
به  را  ثبتی آگهی تحدید حدود  ، واحد  تحدید حدود 

صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
م. الف97/780038

تاریخ انتشار نوبت اول :97/7/21  
تاریخ انتشار نوبت دوم  97/8/5      

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان  سید عباد شانه دشتی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فریده زند کریمی دارای شماره شناسنامه 2396 و شماره ملی 3730431544 به 
شرح دادخواست به کالسه 970852/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید رسایی به شناسنامه 385 و شماره 
ملی 3732094431 در تاریخ 19/6/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. صالح رسایی ش ش 1668 ت ت 10/4/1334 شماره ملی 3730425013 پدر 

متوفی
2. فریده زند کریمی ش ش 2396 ت ت 2/9/1341و شماره ملی 3730431544 

مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 7521- رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی حصر وراثت
به شرح  شناسنامه 3241968431   دارای شماره  عباسی چمه   فاطمه  سیده  خانم 
دادخواست به کالسه 1/478/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عالیه حسینی  به شماره شناسنامه 768 در تاریخ 

97/1/8 اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-سیده فاطمه عباسی چمه ء  فرزند سیداحمد , ش.ش  3241968431  ت.ت 

1377/4/7دختر متوفی
فرزند سیداحمد , ش.ش  4960202548  ت.ت  ء   2-سید محمد عباسی چمه 

1378/8/5پسر متوفی
3-سید احمد عباسی چمه ء فرزند سیدمحمود , ش.ش  954  ت.ت 1340/1/12همسر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ام لیال جعفری گرجی فرزند مصطفی به شرح دادخواست به شماره 3/97/468 از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحوم رجبعلی اکبری گرجی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
44 صادره از بهشهر در تاریخ 1397/7/6 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-ام لیال جعفری گرجی 

فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 2181430081 متولد 1346 همسر متوفی
2-رضا اکبری  گرجی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 2170135472 متولد 1369 

پسر متوفی 
3-عسل اکبری  گرجی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 2170227431 متولد 1372 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/20/6849    رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

اشتغال2/۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته؛

رشد جمعیت دارای
 اشتغال ناقص

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۴٠٠ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو 
شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیالت است.

به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عباس آخوندی افزود: برای خانه اولی ها 
و ساکنین بافت های فرسوده تسهیالت مناسبی با کارمزد اندک از سوی دولت در نظر گرفته 
شده و هر زوج می تواند با تسهیالت یک میلیارد و ۲٠٠ میلیون ریالی خانه دار شود.وی اظهار 
داشت: در حاشیه شهرها جمعیت بسیار زندگی می کنند که نیازمند فضاهای آموزشی، ورزشی، 
بهداشتی و زیرساخت های شهری اعم از سیستم فاضالب، بوستان و فضاسازی شهری هستند.

وی اظهار داشت: مهمترین پروژه های این وزارتخانه در حاشیه شهرهای بزرگ مربوط به ارتقای 
کیفیت زندگی است.

 وی گفت: امسال عالوه بر پروژه های زیرساختی مانند روشنایی معابر، دفع آبهای سطحی، 
سیستم فاضالب، هشت پروژه آموزشی و سه پروژه بهداشتی در حاشیه شهر مشهد در دستور کار 
قرار گرفت که تاکنون سه پروژه آموزشی و سه پروژه بهداشتی به بهره برداری رسیده و باقی آنها 
در حال ساخت است.وی افزود: در مجموع ۲ هزار و 6٠٠ میلیارد ریال برای پروژه های بازآفرینی 
شهری در سال جاری در نظر گرفته شده که توسط استانداری ها مدیریت می شود و دستگاه 
های اجرایی دیگر برای اجرای پروژه های بازآفرینی اعتبار جداگانه اختصاص خواهند داد.آخوندی 
اظهار داشت: زمانی که پروژه های بازآفرینی در مناطق حاشیه شهر به اجرا در می آید با احتساب 
بودجه های دیگر دستگاه های اجرایی بیش از ۱٠ هزار میلیارد ریال در پروژه ها هزینه می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است کاهش نرخ ارز، بازار دالالن صنعت خودرو 
و خرید و فروش را کساد می کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد عزیزی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز دور از انتظار نبود، 
گفت: خوشبختانه شاهد کاهش حباب قیمت خودرو و منطقی تر شدن نرخ ها در این حوزه 
هستیم. نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سوء تدبیر بازار 
داخلی را تهدید کرد، افزود: خوشبختانه با ورود جدی دولت و بانک مرکزی و مهار نرخ دالر 
آرامش نسبی به بازار برگشته است.وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر که کاهش نرخ ارز 
رخ داده بازار خرید و فروش خودرو با نرخ های کاذب کساد شده است، تصریح کرد: در اخبار 
دیده شد که بسیاری از احتکار کنندگان نیز با رسوایی از رفتار خالف شأن خود که اقتصاد را با 
مشکل مواجه کرده بودند دست برداشتند.وی با بیان اینکه کاهش یک روزه نرخ ارز نشان داد 
که مردم نباید در چنین شرایط با دشمن همراهی کنند، گفت: مردم باید از این تجربه درس 
گرفته و در چنین موقعیتی هابی با عدم خرید غیر ضرور نهایت همکاری خود را با کشور نشان 
دهند.وی ادامه داد: خوشبختانه با کاهش نرخ ارز نه تنها قیمت خودروهای وارداتی بلکه نرخ 
خودروهای داخلی نیز شکسته شده و تامین قطعات کامیون داران نیز تسهیل شده است. این 
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مردم باید منتظر بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
باشند، تصریح کرد: در شرایط فعلی قوه قضاییه باید اشد مجازات را برای محتکران، سواستفاده 
کنندگان در نظر بگیرد زیرا در شرایطی که نرخ دالر روز به روز بیشتر شد قیمت کاالهای تولید 

داخل نیز به دلیل برخی رفتارهای خالف عرف و شرع نجومی شد.

خودرو به کانال قیمت منطقی هدایت می شودعضویت 4۰۰هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن



گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید 
 عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید

دارم امید بر این اشک چو باران که دگر
 برق دولت که برفت از نظرم باز آید

امروز با حافظ

روایتی آلمانی از زندگی پرجنب و 
جوش ابن سینا

به  آلمانی  نویسنده  یک 
درباره  را  کتابی  تازگی 
پرجنب و جوش  »زندگی 
تحریر  رشته  به  سینا«  ابن 

درآورده است.
به گزارش  مهرکمتر اندیشمند غیرمسیحی در زمان 
قرون وسطا وجود دارد که مانند ابن سینا، دانشمند 
تاثیر  غرب  روشنفکری  جریان  بر  ایرانی  مسلمان 
گذاشته باشد.وی پیرو فلسفه ارسطو بود و آثارش 
باعث ارتباط دوباره غرب با این فیلسوف شد. کتاب 
زبان  به  المعارفی  دائره  که  »شفا«  ابن سینا  معروف 
توماس  و  کبیر  آلبرت  بر  زیادی  تأثیر  است،  عربی 
آکویناس داشت.به تازگی در آلمان، گوتهارد اشترومایر 
)Gotthard Strohmaier( نویسنده آلمانی کتابی 
را به همین زبان منتشر کرده که در آن »زندگی پرجنب 

و جوش ابن سینا« توصیف شده است.
اشترومایر در کتاب 184 صفحه ای »ابن سینا« مقدمه ای 
درباره تحقیقات علمی او ارائه می دهد و اهمیت آثار 

این اندیشمند مسلمان را در غرب مشخص می کند.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»به وقت شام «به سوریه مي رود

فیلم ایرانی »به وقت شام« ساخته ابراهیم 
حاتمی کیا که داستان یک خلبان ایرانی و 
پسرش که قصد دارند مردم را از محاصره 
در  روسی  زبان  به  کنند  خارج  داعش 

بزرگترین کشور جهان عرضه شد.
فیلم »به وقت شام« در فضای مجازی در 
چند سایت روسی ویژه فروش و تبلیغ فیلم 

از جمله »فول فیلم اچ دی« و »اچ دی کینومیر« به فروش گذاشته شده است.
بهای این فیلم 720 روبل )حدود 11 دالر( با کیفیت اچ.دی بفروش می رسد و در 
برخی سایت ها نیز نسخه ثبت نشده آن 1080 روبل )معادل 18 دالر( عرضه شده 
است.برخی سایت های نمایش فیلم روسی هم به مخاطبان خود پیشنهاد کرده اند فیلم 

به وقت شام را به رایگان تماشا کنند.
به وقت شام فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حاتمی کیا محصول سال 1396 است.

این فیلم موفق به دریافت 3 سیمرغ بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم 
فجر شده است.

نخستین حضور جهانی »رضا« 
در سائوپائولو رقم می خورد

»رضا« ساخته  علیرضا معتمدی در نخستین 
مسابقه  بخش  در  خود  جهانی  حضور 
چهل ودومین دوره جشنواره سائوپائولو به 

نمایش درمی آید.
جشنواره سائوپائولو که مهم ترین فستیوال 
سینمایی آمریکای التین محسوب می شود 
18 تا 31 اکتبر مصادف با 26 مهر تا 9 آبان 

در کشور برزیل برگزار خواهد شد.
»رضا« نخستین فیلم علیرضا معتمدی است و سحر دولتشاهی، ستاره پسیانی، رضا 

داوودنژاد، افسر اسدی، سولماز غنی و علیرضا معتمدی در آن بازی می کنند.
تهیه کننده این فیلم کیومرث پوراحمد است. عرضه و پخش جهانی این فیلم بر عهده 

محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( است.

جکي چان  به دنیاي انیمیشن مي رود

اکشن  سینمای  مطرح  بازیگر  جکی چان 
در انیمیشن کانادایی »روزی روزگاری یک 

زودیاک« صداپیشگی می کند.
جکی  کانادایی،  های  رسانه  از  نقل  به 
انیمیشن  در  اکشن  سینمای  بازیگر  چان 
زودیاک«  یک  روزگاری  »روزی  کانادایی 
صداپیشگی می کند. او همچنین به عنوان 

مدیر تولید در این انیمیشن حضور خواهد داشت.
»ساعت شلوغی«  ستاره  که  کردند  اعالم  انترتینمنت  گاما  و  انترتینمنت  تون باکس 
صدایش را در اختیار این انیمیشن که هم اکنون در شهر تورنتو کانادا در حال تولید 
است قرار می دهد. تهیه کنندگان فیلم همچنین گفتند چان در این انیمیشن به جای 

یک گربه سالخورده صحبت خواهد کرد.
»روزی روزگاری یک زودیاک« دنیایی شگرف و مرموز را که از حیوانات صورفلکی 
پرشده است ترسیم می کند. داستان این انیمیشن مربوط به ببر و موش و اژدهایی است 
که به ترتیب مظهر قدرت، هوش و شجاعت هستند و با هم برای حل معمایی اقدام 
می کنند.تون باکس انترتینمنت یکی از کمپانی های سازنده این انیمیشن در شهر تورنتو 
واقع است و دیگر کمپانی نیز که گاما انترتینمنت است در شهر لس آنجلس قرار دارد.
جکی چان پیش از این در »عملیات آجیلی 2: آجیلی اصل« و فرنشایز »پاندای کونگ فو 

کار« صداپیشگی کرده است.

شنبه هاي سینما ازادي نیم بها شد

 پردیس سینمایی آزادی برای رفاه اقتصادی 
و در راستای احترام به مخاطبین و ایجاد 
انگیزه برای سینما رفتن، شنبه ها را نیز نیم بها 
اعالم کرد.روابط عمومی پردیس سینمایی 
آزادی، با اعالم این خبر گفت: باتوجه به 
از  آزادی  پردیس  در  که همیشه  استقبالی 
به  احترام  و  دارد  وجود  مخاطبان  سوی 

درخواست مخاطبان تصمیم گرفته شد، شنبه ها نیز همانند سه شنبه ها نیم بها شود.الزم 
به ذکر است پیش از این پردیس های مگامال، زندگی، ناهید، ماندانا و... روزهای شنبه 

را نیم بها اعالم کرده بودند.

خبر

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و 
هنرهای  اداره کل  از  اسالمی،  ارشاد 
نمایشی خواست تا حریم صحنه را 

از تئاتر الکچری مصون بدارد.
به گزارش پیام زمان -وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در واکنش به بحث 
قیمت زیاد بلیت تعدادی از تئاترها 
که مدتی است باال گرفته، از اداره کل 
هنرهای نماشی و خانه تئاتر خواست 

در این باره دست به اقدام بزنند.
سیدعباس صالحی دراین باره توئیت 
خالص  تیر  الکچری،  »تئاتر  کرد: 
اداره کل  است.  مردمی  هنر  این  به 
و  هم اندیشی  با  نمایشی  هنرهای 
همیاری خانه تئاتر، حریم صحنه را 

از آن مصونیت دهد.«
مدیرکل  قبل  مدتی  باره  این  در 
هنر های نمایشی در گزارشی واکنش 
بلبشوی  اوضاع  علیه  اعتراضات  به 
قیمت بلیت تئاتر توضیحاتی ارائه داد؛
شهرام کرمی: افزایش قیمت رقم 

غیرمتعارفی نیست!
در حالی که مدیرکل هنر های نمایشی 

در واکنش به اعتراضات علیه اوضاع 
بلبشوی قیمت بلیت تئاتر اعالم کرد 
مذاکراتی برای تشکیل شورای تعیین 
قیمت بلیت های تئاتر انجام شده تا 
دیگر قیمت های غیراستاندارد و گران 
برای بلیت نمایش ها تعیین نشود با 
این حال نگرانی ها برای الکچری شدن 
تئـاتر همـچنـان ادامـه دارد. از یک 
موضوع  شدن  مزمن  پی  در  و  سو 
بلیت  قیمت  گسیخته  لجام  افزایش 
تئاتر و عبور از مرز 200 هزار تومان 
برای تماشای نمایش »می سی سی پی 
نشسته می میرد« به کارگردانی همایون 
غنی زاده و از سوی دیگر سرگیجه 
گرفتن مسئوالن هنری وزارت ارشاد 
و  عجیب  صعود  این  توجیه  برای 
غریب، خبر هایی از به صرافت افتادن 
مدیر هنر های نمایشی وزارت ارشاد 
توسن  این  کنترل  و  دخالت  برای 

سرکش به گوش می رسد.
به همین علت شهرام کرمی مدیرکل 
فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنر های 
انجام  ضمن  اسالمی  ارشاد  و 

مصاحبه های متعدد مطبوعاتی سعی 
پیش  انتقادی  فضای  کردن  آرام  در 
هنر  »گرانفروشی  مورد  در  آمده 

مردمی« به مخاطبان داشته است.
باالی  قیمت گذاری  درباره  کرمی 
مانند  نمایش ها  از  برخی  بلیت 
در  می میرد«  نشسته  »می سی سی پی 
شکل گیری  به  نیاز  و  وحدت  تاالر 
تعیین کف  برای  قانونی  سازوکاری 
نمایشی  آثار  بلیت  بهای  سقف  و 

می گوید:
تا به حال تئاتر درگیر چنین وضعیتی 
نشده بود و در سالن های دولتی تئاتر 
نرخ گذاری بلیت ها به صورت معقول 
بوده و نگرانی ایجاد نمی کرد ولی در 
این چند ساله با شکل گیری سالن های 
خصوصی نرخ گذاری بلیت ها باعث 

نگرانی شده است.
ادامه  در  نمایشی  هنر های  مدیر کل 
روز ها  می کند:این  نشان  خاطر 
ضرورت تشکیل شورای صنفی برای 
تعیین سقف و کف بهای بلیت آثار 
نمایشی احساس می شود. روز شنبه 

بهای  شدن  مطرح  با  و  مهر  هفتم 
با  »می سی سی پی...«  نمایش  بلیت 
مدیرعامل  گیل آبادی  شهرام  دکتر 
خانه تئاتر صحبت کردم که هر چه 
سریع تر این شورای صنفی را تشکیل 
دهیم. همچنین با چند حقوقدان نیز 
اندازی  راه  قانونی  راهکار های  برای 

این شورا گفت وگو داشتم. 
کرمی یک روز بعد از اعالم ضرورت 
تشکیل ساختار قیمت گذاری بلیت 
تئاتر و قانونمند شدن آن، با چرخشی 
جهش  از  دفاع  در  درجه ای   180
چند برابری و غیر منطقی بلیت تئاتر 

می گوید:
شاهد افزایش بهای بسیاری از کاال ها 
هستیم  اقتصادی  شرایط  تناسب  به 
تئاتر ها  بلیت  دلیل  همین  به  که 
بخواهیم  اگر  اما  کرد،  پیدا  افزایش 
ارزش  و  شده  تولید  نمایش  بهای 
اثر را محاسبه کنیم اینافزایش قیمت 
چون   ،]![ نیست  غیرمتعارفی  رقم 
تبلیغات  به نسبت هزینه های دکور، 
منطقی  بازیگران  عوامل  دستمزد  و 

است، به خصوص گروه های نمایشی 
حمایت  دولتی  ارگان  هیچ  از  که 
بلیت  میان  این  در  اما  ندارند،  مالی 
غیرمتعارف  صورت  به  نمایش  دو 
واکنش های  که  کرده  پیدا  افزایش 
هنرمندان را هم به این قضیه در پی 

داشت.
تا  مردی  هنری  بودن  الکچری  این 
جایی اذامه داشت که امروز اعتراض 
وزیر ارشاد را در پی داشت ؛اما در 
شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی که 
اقتصاد کشورمان  و  مردم  گریبانگیر 
شده است و در حالی که تولیدات و 
کنش های فرهنگی و هنری می توانند 
در الیه های جامعه  را  آینده  به  امید 
تقویت کنند، تصمیمات خلق الساعه 
و مبتنی بر اصالت منافع شخصی از 
ابن الوقت  و  هنرمندان  برخی  سوی 
بودن مسئوالن این حوزه و عدم پیش 
بینی نیاز های آینده، فضایی را ایجاد 
»هنری  موقعیت  از  تئاتر  که  کرده 
مردمی« به »کاالیی الکچری« در حال 

تغییر وضعیت باشد.

کاریکاتور

»جمال خاشقچی« روزنامه ناگر منتقد سعودی تکه تکه شد

انتقاد شدید و غیر منتظر وزیر از تئاترهای »الکچری«

بلیت های این نمایش موزیکال از ساعت 14 شنبه 21 مهرماه در 
سایت ایران نمایش در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت و 

پیش فروش خواهد شد.
به گزارش پیام زمان ،نمایش موزیکال »بینوایان« از 20 آبان ماه 
به کارگردانی حسین پارسایی و با حضور پارسا پیروزفر، نوید 
محمدزاده، سحر دولتشاهی، پریناز ایزدیار، هوتن شکیبا، اشکان 
خطیبی، امیرحسین فتحی به همراه 300 بازیگر، خوانند و نوازنده 

در سالن رویال هاِل هتل اسپیناس روی صحنه می رود.
بردیا کیارس رهبری ارکستر 150 نفره این نمایش را برعهده دارد.

سیامک احصایی طراح صحنه، سارا اسکندری طراح چهره پردازی، 
شیما میرحمیدی طراح لباس، علی براتی طراح حرکت، بامداد 
افشار طراح صدا، مرتضی نجفی طراح نور، فراز اسکندری ویدئو 
کاراپتیان  هاسمیک  گرافیک،  کامپیوتر  دالوند  کوروش  دیزاینر، 
سرپرست بخش آوازی و سحر ستوده به عنوان مترجم و ترانه سرا 

دیگر عوامل این نمایش موزیکال هستند.
میثم  و  است  پروژه  این  سرمایه گذار  رنجکشان  محمدصادق 

احمدی و محمد قدس تهیه کنندگی آن را برعهده دارند.

زمان پيش فروش منایش 
موزیکال »بینوایان«

سیمین غانم هنرمند نام آشنای موسیقی ایران است و کمتر کسی 
است که آثار او را به خاطر نداشته باشد.

سیمین غانم در میان بانوان هنرمند معاصر جایگاه ویژه ای بین 
مخاطبان موسیقی دارد و اما با وجود بیش از 5 دهه فعالیت درعرصه 
موسیقی و مشکالتی که وجود داشت همچنان کنسرت هایش 

مخاطبان پرو پا قرصی دارد و با استقبال برگزار می شود؛
غانم تمام مشکالتی را که برای بانوان هنرمند سرزمینش وجود 
داشت پذیرفت و هیچگاه خاک وطنش را ترک نکرد و معتقد است 
تا زمانی که مردم بخواهند روی صحنه خواهد ماند. سیمین غانم در 
گفت و گویی که پیشتر با »ایران« انجام داده بود، بیان داشت: »زندگی 

آرام و بی دغدغه ام را با هیچ چیز و هیچ قیمتی معاوضه نمی کنم.
نه دنباله رو دیگران هستم، نه خودم را با کسی مقایسه می کنم. 
شخصیت مستقلی دارم با طرز فکر خاص خودم و اینکه اگر 
می رفتم چنین و چنان، هیچ کدام مرا راضی نمی کند... فقط صادقانه 
می گویم خوشحالم از اینکه در وطنم و در کنار مردم خوبم زندگی 
می کنم...« قرار بر این است سیمین غانم روزهای پنجشنبه و جمعه 
اول و دوم آذرماه ساعت 14 در تاالر وحدت، ویژه بانوان روی 

صحنه برود. 

حضور دوابره ابنوي ايراين
 روي صحنه

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: یادروز حافظ فرصتی است 
تا بار دیگر در اندیشه های ژرف او، بنشینیم، دریچه عقل و دل 
را از پرتو انوار درخشان اندیشه و تفکر واالی او سیراب کنیم 
و ریزه خوار سفره معرفت و عشق شویم.علی اصغر مونسان، 
در آیین پاسداشت یاد روز حافظ در شیراز با بیان اینکه غزل 
برای حافظ راهی بود تا ناخوشی های زمانه و درد دل های 
خود را ابراز کند،  اظهار داشت: هنر حافظ در غزل پیوند عینی 
جامعه بود و غزل او نوعی بدیع در ادبیات فارسی و در معنا و 
لفظ جدید بود، چون هم عارفانه بود و هم عاشقانه، او در واقع 
شعری نو آفرید. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری کشور با اشاره به عالقه یوهان ولفگانگ گوته، 
دانشمند، شاعر و سخنور مشهور آلمانی، به حافظ، بیان داشت: 
بیش از 600 سال از مرگ حافظ سپری می شود اما اشعار او 
در همه جای جهان مطرح است و حافظ شاعری وارسته ای 
است که خود را از وابستگی رهانیده است.. بیستم مهرماه در 
تقویم ملی ایران با عنوان یادروز حافظ نامگذاری شده است. 

یادروز حافظ فرصیت برای سیراب 
شدن تفکر از اندیشه واالی اوست

»جاني دپ «در سري سوم 
حیوانات شگفت انگیز

حضور  از  بعد  دپ  جانی 
حیوانات  اول  سری  در 
امسال  اواخر  شگفت انگیز، 
شگفت انگیز:  حیوانات  با 
جنایات گریندل والد مجددا 
به پرده نقره ای باز می گردد. 

اگرچه نیوت اسکامندر و آلبو دامبلدور در فیلم جدید 
پیروز می شوند، بنظر می رسد گلرت گریندل والد زنده 
است تا بجنگد. دپ در مصاحبه با Collider، اعالم 
کرد که او به سری سوم این فیلم که فیلم برداری اش از 

سال 2019 آغاز می گردد، باز خواهد گشت.
احتماالت در این دنیا بسیار گسترده هستند و شما باید 
هر چیزی را امتحان کنی. بنابراین من به سری بعدی فیلم 
هم عالقمند هستم و فکر کنم فیلم برداری آن از اواسط 

سال آینده شروع می شود.
دپ با احساس زیادی درباره نقش خود در فرنچایز 
و  نویسنده  و  کرد  صحبت  شگفت انگیز  حیوانات 
سازنده فیلم، جی . کا. رولینگ )J.K. Rowling( را 
مورد تحسین قرار داد:خیلی خوب بود. یکی به جی. کا. 
رولینگ گفته بود با من حرف بزنه و منم با چندتا از تولید 
کننده ها و کارگردان و جی. کا. صحبت کردم و صحبت 
طوالنی درباره شخصیت گریندل والد داشتم.جی. کا. 
چیزی گفت که انتظارش رو نداشم چون اشراف او به 
موضوع و شخصیت ها عالیه. او گفت که دوست داره 
منو رو در قالب این شخصیت ببینه. او به شدت به من 
اعتماد داشت و من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. من 
سریع این شخصیت رو قبول کردم و ایده های خودم 

رو داشتم.

آخرین لبخند او هم غرق خواهد 
شد در آب

* فاضل نظری

تنگ آب از روزهای قبل خالی تر شده است
زندگی در دوستی با مرگ عالی تر شده است

هر نگاهی می تواند خلوتم را بشکند
کوزه ی تنهایی روحم سفالی تر شده است

آخرین لبخند او هم غرق خواهد شد در آب
ماهِ در مرداب این شب ها هاللی تر شده است

گفت تا کی صبر باید کرد؟ گفتم چاره چیست؟!
دیدم این پاسخ، از آن پرسش سؤالی تر شده است

زندگی را خواب می دانستم اما بعد از آن
تازه می بینم حقیقت ها خیالی تر شده است

ماهی کم طاقتم! یک روز دیگر صبر کن
تنگ آب از روزهای قبل خالی تر شده است

خبر

یک جرعه شعر

هفته نیروی انتظامی به سبز پوشان نیروی مقتدر 

نظامی وانتظامی به ویژه فرماندهی محترم ونیروهای 

تحت امر که باعث حفظ وامنیت وارامش منطقه می 

باشند تبریک عرض می نامیم

 مدیریت سالن غذا خوری توحید 

 امل حاج فضل اله قلی پور

»الکچری« تیر خالص به »هنر مردمی « است

جشنواره  دبیر  متعدد  نشست های  از  پس 
تئاتر دانشگاهی با دبیران کانون های تئاتر و 
انجمن های علمی دانشجویی رشته نمایش، 
تقویم اجرایی جشنواره تنظیم و منتشر شد.

به گزارش پیام زمان از دبیرخانه بیست و 
دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، پس 
از برگزاری چندین نشست  هم اندیشی میان 
امین مختاری دبیر این دوره از جشنواره با 
تئاتر  انجمن های علمی  و  کانون ها  دبیران 
دانشگاهی همچون؛ کانون نمایش دانشگاه 
کانون  تهران،  دانشگاه  نمایش  کانون  هنر، 

مدرس،  تربیت  دانشگاه  تئاتر  و  سینما 
انجمن تئاتر دانشکده هنر و معماری، کانون 
تئاتر دانشگاه امیرکبیر، کانون تئاتر دانشگاه 
سوره، انجمن علمی نمایش دانشگاه تهران، 
انجمن علمی بازیگری و کارگردانی دانشگاه 
هنر، انجمن علمی بازیگری دانشگاه تربیت 
مدرس، کانون تئاتر دانشگاه علم و صنعت، 
نمایندگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
تهران  دانشگاه  تجربی  تئاتر  مرکز  مدیر  و 
برگزار گردید، تقویم اجرایی جشنواره بیست 
و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 

ایران منتشر شد.در این نشست ها عالوه بر 
تقویم اجرایی که تنظیم و تایید گردید، در 
رابطه با فرآیند بازخوانی و انتخاب طرح ها، 
بازبینی مرحله اول جشنواره، اضافه کردن 
بخش های تازه به فراخوان و آسیب شناسی 
دوره های متاخر جشنواره بحث و تبادل نظر 
گردید. همچنین در رابطه با فرآیند انتخاب 
اعضای دبیرخانه و ستاد اجرایی دوره بیست 
و دوم؛ با اعالم دبیر جشنواره مقرر شد طی 
هفته ی آتی، فراخوان عمومی برای جذب 
دانشجویان فعال جهت مشارکت در برگزاری 

جشنواره و همراهی در امور اجرایی منتشر 
گردد.

متن  دریافت  برای  می توانند  عالقه مندان 
کامل تقویم اجرایی به وبسایت جشنواره به 

نشانی www.iiutf.ir  مراجعه نمایند.
بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر 
سال  ماه  اردیبهشت  در  ایران  دانشگاهی 
برگزار  مختاری  امین  دبیری  به  و   ۱٣٩۸

می گردد.

»سالم علیکم حاج آقا« یک کمدی اجتماعی است
 فیلمبرداری فیلم سینمایی »سالم علیکم حاج آقا« )چشمان 
فرشته( به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی اواسط 
هفته گذشته با حضور اکثر بازیگران در لوکیشنی واقع در 
خیابان سهروردی به پایان رسید و در حال حاضر مراحل فنی 
فیلم سپری می شود.روزبه کلباسی تدوین را انجام می دهد 
و صداگذاری و ساخت موسیقی نیز به زودی آغاز می شود.

حمید گودرزی، لیال اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا 
رجبی،  مهران  امیرفضلی،  ارژنگ  پرور،  سوسن  جهرمی، 
بیتا عالمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا 
خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب و 
بهنوش بختیاری، مریم کاویانی، محمدرضا شریفی نیا و پوریا 
پورسرخ، همراه با هنرمند خردسال هلیا آهنگری بازیگران 
این فیلم سینمایی هستند.دیگر عوامل پشت دوربین این 
پروژه سینمایی عبارتند از تهیه کننده: محمدرضا محمدی، 

سرمایه گذار: میثم آهنگری، مدیر فیلمبرداری: فرخ مجیدی، 
صدابردار: فرهاد تبریزی، طراح گریم: محسن موسوی، مدیر 
تولید: مجتبی متولی، تدوین: روزبه کلباسی، صداگذار: محمود 
موسوی نژاد، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی دوست، 
بازنویسی فیلمنامه: علی حسینی، حسن عطارها، دستیار یک 
کارگردان و برنامه ریز: محمد عفراوی، مشاور رسانه ای: امین 
اعتمادی مجد، دستیار دوم کارگردان: حامد بیسادی، دستیار 
برنامه ریز: رویا محمدی، دستیار کارگردان: زهرا جهرمی، احد 
افسر، منشی صحنه: ساناز هرندی، رویا بابابیگی، عکاس: 
آرش شاه محمدی، فیلمبردار پشت صحنه: نفیسه مدرسی، 
مرادی،  ردا  صالح کشوردوست،  تصویری:  ویژه  جلوه های 
مجریان گریم: عبداهلل صفدری، مریم حسنی، علی موسوی، 
دستیار صدا: امیرحاجی زاده، عرفان رفیع نژاد، مدیر صحنه: 

مجید صیدآبادی و...

 تقویم اجرایی بیست و دومین جشنواره
 تئاتر دانشگاهی منتشر شد


