
به گزارش زمان ،سیدکامل تقوی نژاد دیروز در گردهمایی سراسری مدیران وزارت اقتصاد که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی مهم 
ترین اولویت این دستگاه به شمار می  رود و سایر سیاست ها از جمله گسترش عدالت مالیاتی، توسعه خوداظهاری، افزایش تمکین مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای سالمت نظام اداری، مکانیزاسیون نظام 

مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، همگی بر این جهت گیری اساسی استوار است.
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رئیس سازمان مالیاتی خبر داد:

کشف 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

فضای مجازی 
بستـری برای 

اقدامات مجرمانه 

به گزارش زمان ، دادستان تهران درخصوص فیلترینگ اینستاگرام و اینکه در فضای مجازی چه 
اقدامات مجرمانه ای رخ می دهد و اینکه به عنوان شهروند باید چه رفتاری نداشته باشیم گفت: 
در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم یعنی پرونده ها ۹۰ عنوان دارد خیلی از اینها مبتال به 
همه مردم نیست. مثل دسترسی به داده های مخابراتی. عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگوی 
رادیویی شبکه تهران و برنامه پارک شهر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهم قضایی را 
تشریح کرد.وی درخصوص پرونده سالطین کاغذ و رسیدگی به این پرونده گفت: در بحث کاغذ 
ما کال دو نوع پرونده داشتیم کسانی که ارز گرفتند برای ورود کاغذ و آن را در بازار آزاد فروختند 

و کاغذ نیاوردند داخل کشور اما گروه دومی هم بودند که ارز گرفتند و...
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روزانهم صبح اریان

مـردم نـگران 
كـمبود داور 

نـباشند

لزوم كاهش 
فاصله میان فقیر 
وغنی در كشور

واردات خودرو 
بدون انتقال 

ارز ممنوع
532

روحانی: ایران منزوی نخواهد شد

دالل ها به اقتصاد کشور خیانت کردند

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

بدون  میلیونی   ۹۰ تسهیالت  پرداخت 
سازان انبوه  به  اوراق 
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بازگشت ۴ روزه ایران
 به غنی سازی 2۰ درصدی

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد:

سرمقاله
وضعیت هشدار در منطقه

هنوز زود است برای اتفاقاتی که خاورمیانه و 
بالتبع آن منطقه خلیج فارس در ماه های آینده 

آبستن آن است، به روشنی پیش بینی کرد.
با این حال قرائن ضد و نقیض در آن بسیار 
است. همین مهم سبب می شود تا با احتیاط به 
فرایند تحوالت نگریست؛ اینکه آیا خاورمیانه 
به سمتی می رود که جنگ بزرگ دیگری را 
در سال نو میالدی تجربه کند و یا دیپلماسی 
خواهد توانست مانع این اتفاق شود؟ رویکرد 
تقابلی ایاالت متحده علیه ایران، هر روز ابعاد 
تازه و گسترده تری می یابد. به نظر می رسد 
تنگ  برای  تالش  عالوه بر  ترامپ  دولت 
کردن حلقه های فشار اقتصادی، اکنون بیش 
از گذشته به دو راهکار دیگر نیز توجه دارد؛ 
انزوای منطقه ای و نیز اقدام برای ایجاد اجماع 
جهانی علیه ایران.  »مایک پمپئو«  پیش از سفر 
دوره ای خود به هشت کشور خاورمیانه به 
شبکه CNBC از نیت خود در این سفر برای 
ایجاد و گسترش ائتالف علیه ایران خبر داد. 
به گفته او این ائتالف می بایست  کشورهای 
حوزه خلیج فارس ، اسرائیل، اروپا و آسیا را در بر 
گیرد. او تصریح کرد؛ می کوشد چنین باوری را 

گسترش دهد...
3  جالل خوش چهره 

نگاه روز
تئاتر خصوصي به كدام 

سمت مي رود؟
8

و  گذشته  سال  گفت:  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
امسال، حدود 22000 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای 

مالیاتی، مطالبه شده که یک رکورد محسوب می شود.
به گزارش زمان به نقل از سازمان امور مالیاتی، سیدکامل تقوی 
نژاد دیروز در گردهمایی سراسری مدیران وزارت اقتصاد که با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار داشت: در 
حال حاضر افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی مهم ترین 
اولویت این دستگاه به شمار می  رود و سایر سیاست ها از جمله 
افزایش تمکین  مالیاتی، توسعه خوداظهاری،  گسترش عدالت 
مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای سالمت نظام اداری، 
مکانیزاسیون نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، همگی بر این 
جهت گیری اساسی استوار است.وی مهم ترین رویکرد در اقتصاد 
کشور را حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی به عنوان 
متولی وصول مالیات، سیاست های اقتصادی متناسبی در راستای 
رفع مشکالت و موانع تولید اتخاذ نموده که در چارچوب قوانین 
و مقررات جدید در حال اجراست.معاون وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با بیان اینکه برنامه تحول نظام مالیاتی در سال های اخیر 
به دستاوردهای مهمی انجامیده است، گفت: اجرای طرح جامع 
مالیاتی، پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین 
اصالح قوانین و مقررات مالیاتی از مهم ترین اقدامات برای ایجاد 
تحول در زیرساختها و فرایندهای نظام مالیاتی به شمار می رود 
که نتیجه همه این اقدامات، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام 
مالیاتی، رضایتمندی مودیان و رعایت  اجرای عدالت  مالیاتی، 
حقوق ایشان و توفیق سازمان در اجرای برنامه مبارزه با فرار 
مالیاتی بوده است.وی با ذکر این مطلب که اجرای طرح جامع 
مالیاتی به شفافیت اقتصادی در کشور انجامیده، اظهار داشت: 
عمده مفاسد اقتصادی به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد رخ می 
مالیاتی و  فرار  برای  این طرح، عمال عرصه  اجرای  با  دهد که 
سایر پدیده های مذموم اقتصادی تنگ  شده است.تقوی نژاد، اخذ 
۱00 درصد اظهارنامه های مالیاتی امسال به شیوه الکترونیکی 
را یکی از دستاوردهای مهم طرح جامع مالیاتی برشمرد و گفت: 

اگر اخذ الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی را یک شاخص در نظر 
بگیریم، از این منظر جزو کشورهای پیشرو در جهان هستیم.

وی همچنین از دریافت اعتراضات مودیان به صورت الکترونیکی 
خبر داد و گفت: به طور کلی عمده خدمات مالیاتی به صورت 
الکترونیکی درآمده و ارتباط ممیز مالیاتی و مودی به کمترین 
سطح تنزل پیدا کرده و امسال تمامی اظهارنامه های مالیاتی 
دریافت شده تحت سامانه سنیم رسیدگی خواهد شد.رییس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: امسال حدود 
دو میلیون اظهارنامه مالیاتی را بدون رسیدگی قطعی کردیم 
که این امر در راستای مودی مداری انجام گرفته است. وی در 
ادامه به تشریح پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی به عنوان یکی از 
سامانه های محوری طرح جامع مالیاتی پرداخت و گفت: این 
پایگاه اطالعاتی، در حال حاضر دارای بیش از ۱,۳ میلیارد رکورد 
اطالعاتی برای رصد مبادالت بانکی، تجاری، گمرکی و ... است 
که این اطالعات، مبنای شناسایی مودیان، ارزیابی ریسک و انجام 

عملیات حسابرسی مالیاتی می باشد.تقوی نژاد خاطرنشان کرد: 
به منظور تامین اطالعات مورد نیاز این پایگاه، حدود ۴0 دستگاه 
اجرایی اولویت بندی شده اند و اقالم اطالعاتی از آنها در حال 
دریافت است که شامل اطالعات هویتی، مکانی، معامالتی، مالی، 
پولی، اعتباری و دارایی ها، اموال و امالک مودیان است.وی مبارزه 
با فرار مالیاتی را از مهم ترین برنامه های این سازمان برشمرد 
و گفت: در سال گذشته و امسال، حدود 22000 میلیارد تومان 
از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، مطالبه شده که یک رکورد 
محسوب می شود.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور میزان 
سوء استفاده از محل کارت های بازرگانی اجاره ای در کشور 
را حدود ۸000 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با احتساب 
بالغ می شود. وی  این رقم به 2۵000 میلیارد تومان  جرایم، 
رقمی  را  امسال  ماهه  در ۹  مالیاتی  درآمدهای  میزان وصولی 
به دوره  معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که نسبت 

مشابه سال قبل ۱0 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد:

کشف 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رفع مشکل تامین مواد اولیه 
قطعه سازان تا پایان بهمن 

مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل تامین مواد اولیه قطعه سازان 
تا پایان بهمن ماه برطرف می شود و از برنامه تحویل خودرو های پیش فروش شده، در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، »اکبر صادقی« به بازدید اخیر خود از گروه 
خودروسازی سایپا اشاره کرد و افزود: هدف از این بازدید، نظارت بر شرکت های خودرو ساز که زیر نظر وزارتخانه 
این  اظهار داشت: علت  تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده  پیرامون  فعالیت دارند.وی 
تاخیر، تحریم ها و به تبع آن مشکل در واردات مواد اولیه قطعه سازی است.صادقی خاطرنشان کرد: براساس تدابیر 
و مساعدت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل تا پایان بهمن ماه برطرف می شود و خودروسازان 
می توانند به تعهدات خود عمل کنند.این مقام مسئول درباره اعالم قیمت جدید خودروها تاکید کرد که در افزایش 
قیمت ها، حقوق مصرف کنندگان و مشتریان در نظر گرفته شده است. پس از ماه ها انتظار بازار خودرو، سرسختی 
خودروسازان برای افزایش قیمت ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای گذشته ایران خودرو 
و سایپا به عنوان خودروسازان اصلی کشور قیمت نهایی تولیدات خود را اعالم کردند.بر این اساس، قیمت تولیدات 
تا پایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه و مالیات شماره گذاری بر مبنای ۳0 درصد افزایش قیمت 
به فروش خواهد رفت.همچنین مقرر شده خودروهایی که از اول شهریور تا پایان دی ماه ثبت نام شده اند، با 
اضافه شدن ۳0 درصد به قیمت های مصوب قبلی تحویل مشتریان شوند و برای سایر ثبت نام کنندگان از دی 

ماه به بعد نیز برپایه »پنج درصد زیر قیمت بازار« تعیین قیمت می شود.
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بازگشت ۴ روزه ایران 
به غنی سازی ۲۰ درصدی

رئیس ســازمان انرژی اتمی: اگر اراده شــود سه تا چهار روز، غنی 
سازی 20 درصدی را آغاز می کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، علی اکبر صالحی درباره عمل 
نکردن اروپایی ها به تعهدات برجام در قبال کشورمان و تمهیدات 
الزم برای بازگشــت پذیری هســته ای در صورت نیاز هشدار داد: 
اگر بخواهیم می توانیم حجم و درجه غنی ســازی خود را »فوری« 
افزایش دهیم.وی افزود: البته برگشت به قبل، تعبیر درستی نیست، 
این یعنی چیزی را از دست داده باشیم و بخواهیم آن را بازگردانیم، 
اما هیچ چیز را از دست نداده ایم بلکه برخی محدودیت ها را پذیرفته 
ایم که اثری بر صنعت هســته ای ما نــدارد، زیرا همچنان به غنی 
ســازی ادامه می دهیم؛ با این تفاوت که در گذشته ۴ یا 20 درصد 
غنی ســازی می کردیم اکنون به ۳ و ۶۷ صدم درصد رسیده است 
و پذیرفتیم که تا زمان معین، غنی سازی 20 درصد متوقف شود.

صالحی گفت: اکنون به غنی ســازی 20 درصد نیاز نداریم، زیرا به 
اندازه چند سال، ذخیره اورانیوم غنی شده 20 درصدی داریم و اگر 
تولیدی هم داشته باشــیم باید آن را ذخیره کنیم.رئیس سازمان 
انرژی اتمی تصریح کرد: این که غربی ها می گویند جلوی غنی سازی 
20 درصدی ما را تا ۱0، ۱2 ســال گرفته اند برای آن اســت که 
چیزی برای گفتن به مردمشان داشته باشند واال ما ذخیره اورانیوم 
20 درصــدی به اندازه کافی داریم و توان بالقوه برای بازگشــت را 
نیز نگه داشــته ایم.اکنون درحدی فعالیت می کنیم که به حجم 
۳00 کیلوگرم نرسیم، اما اگر از برجام خارج شویم می توانیم از این 
حجم باالتر برویموی، داشتن حجم مشخصی از اورانیوم غنی شده 
را یکی از تعهدات برجامی ایران دانست و تاکید کرد: البته این نیز 
محدودیت نیســت، زیرا اگر اراده کنیم می توانیم محدودیت ۳00 
کیلوگــرم را برداریم. اکنون درحدی فعالیت می کنیم که به حجم 
۳00 کیلوگرم نرسیم، اما اگر از برجام خارج شویم می توانیم از این 
حجم باالتر برویم و از آن برای تبدیل به سوخت الزم برای رآکتور 
اراک استفاده کنیم.صالحی افزود: ما به اندازه ای ذخیره اورانیوم غنی 
شده نگه می داریم که نیاز های کشور را تامین کند پس این موضوع 
نیز محدودیت محسوب نمی شود رئیس سازمان انرژی اتمی، تولید 
نکردن فلز اورانیوم را از دیگر محدودیت های پذیرفته شــده برجام 
دانست و گفت: البته قبل از برجام نیز این فلز را تولید نمی کردیم؛ 
در عین حال این محدودیت نیز برای زمان مشــخصی است.وی با 
بیان ایــن که اکنون نیازی به تولید فلز اورانیوم نداریم تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران توان بالقوه تولید فلز اورانیوم را دارد چنانکه 
۱۵ ســال پیش اعالم کرد که این فلز را در حد آزمایشگاهی تولید 
کرده است. ما کارخانه تولید فلز اورانیوم نداشته ایم، اما اگر بخواهیم 
می توانیم مقدمات ساخت این کارخانه نیز ایجاد کنیم.برخی درباره 
رآکتور اراک طوری صحبت می کنند که افکار عمومی تصور می کند 
این رآکتور کار می کرده اســت در حالی که هنوز راه اندازی نشده 
بودصالحی، محدودیت دیگر برجام را مربوط به رآکتور آب سنگین 
اراک دانســت و افزود: برخی درباره رآکتــور اراک طوری صحبت 
می کنند که افــکار عمومی تصور می کند این رآکتور کار می کرده 
است در حالی که هنوز راه اندازی نشده بود و تا رسیدن به مرحله 
نهایی، کار زیادی داشــت.وی با رد ادعای بتن ریزی در این رآکتور 
تصریح کرد: هرچه می گوییم فقط در برخی لوله های آن بتن ریخته 
شده است، برخی با انتشــار عکس های فوتوشاپی، چاله رآکتور را 
پر از سیمان نشان می دهند.رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به 
فرایند مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک گفت:طراحی رآکتور 
قدیمی مربوط به ۵0 تا ۶0 ســال پیش روســیه بود، اما اکنون در 
حال مدرن شــدن و بهینه سازی است تا کارآمدی آن افزایش یابد 
و بتواند تولیدات متنوع بیشتری داشته باشد.صالحی افزود: در واقع 
هیچ یک از این محدودیت ها، محدودیت نیست، زیرا همه بالقوه در 
اختیار ماست و اگر بخواهیم می توانیم حجم و درجه غنی سازی را 

فوری افزایش دهیم.
وی در پایان اظهار داشت: یگانه تفاوت وضع کنونی با قبل از برجام 
این اســت که اکنون در حال ســاخت دو نیروگاه هسته ای جدید 
مانند نیروگاه بوشهر هســتیم که قبل از برجام وجود نداشت، اما 
پس از برجام توانستیم با برقراری روابط علمی با اروپا، امکانات علمی 
زیادی کسب کنیم درحالی که در گذشته هیچ همکاری علمی با 

ما نداشتند.

رونمایی از سامانه ثبت دادخواست الکترونیکی 
كارگران در دهه فجر

معــاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از رونمایی و 
راه اندازی سامانه ثبت دادخواست و دادرسی الکترونیکی کارگران در 

ایام دهه فجر خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حاتم شاکرمی با اشاره به اهمیت 
الکترونیکی کردن فرآیند ثبت دادخواســتها در کاهش مراجعات 
گفت: ســامانه جامع روابط کار دارای ۳۶ زیر مجموعه است که دو 
سامانه الکترونیکی ثبت دادخواست و دادرسی الکترونیکی دهه فجر 

امسال رونمایی و راه اندازی خواهد شد.
آنطــور که وی گفته، طرز کار ســامانه الکترونیکی دادخواســت 
و دادرســی به نحوی است که بر اســاس مقررات مربوط به آیین 
دادرسی کار که در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی کار رسیده 
باید تغییراتی در آن انجام شود و در همین زمینه پس از بررسی های 
الزم در کمیته روابط کار شورای عالی کار این موضوع مطرح و مقرر 
شد تا یک فصل تحت عنوان  دادرسی الکترونیکی به آیین دادرسی 
کار اضافه شود.بسیاری از کارشناسان راه اندازی سامانه جامع روابط 
کار را گام مثبتی در جهت شفاف سازی مسایل مربوط به کارگر و 
کارفرما دانسته و معتقدند ایجاد شفافیت در وزارت عریض و طویل 
کار موجب می شود تا روابط کار و بسیاری از امور مربوط به کارگر 
و کارفرما از نظم و ساماندهی باالیی برخوردار شود.در همین راستا 
حمید نجف، کارشناس اقتصادی گفت: ثبت و وارد کردن اطالعات 
کارگران و کارفرمایان در این سامانه به تشکیل یک بانک اطالعاتی 
قوی از کارگــران و کارفرمایان و شفاف ســازی قراردادهای کار و 

وضعیت اشتغال و بیکاری افراد کمک می کند.
او معتقد است هرچه در بستر فضای مجازی و فناوریهای اطالعاتی 
و ارتباطاتی به ســمت شــفافیت برویم، آثار و نتایج و پیامدهای 
مثبتــی به دنبال دارد و وزارت کار از این امر متنفع می شــود.این 
کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: ســامانه جامع روابط کار که با 
هدف شفاف ســازی امور راه اندازی شــده در مورد سایر بخش ها و 
سازمان ها به ویژه بیمه ها، خدمات درمانی و بخشهای مالی سازمان 
تامین اجتماعی و شــرکتهای اقماری آن هم به اجرا درآید.گفتنی 
اســت، سامانه جامع روابط کار که مرداد ماه سال گذشته رونمایی 
شد، از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست ها،   بررسی مشاغل 
سخت و زیان آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، 
بیمه بیکاری،  بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، 

بیمه کارگران ساختمانی و طبقه بندی مشاغل تشکیل شده است.

رهبر انقالب حادثه سقوط 
هواپیمای نیروی هوایی ارتش را 

تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی حادثه سقوط 
هواپیمای حامل کارکنان نیــروی هوایی ارتش را 

تسلیت گفتند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب در پیامی حادثه ســقوط هواپیمای 
حامل کارکنان نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفتند. 
متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شرح است: 
حادثه ی تلخ و تأســف بار سقوط هواپیمای حامل 
کارکنان خــدوم نیروی هوایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران و جان باختن آن عزیــزان و دیگر 
سرنشــینان آن پرواز را با تأثر و اندوه و همدردی، 
به خانواده های داغدیده و به خانواده ی بزرگ ارتش 
و نیروی هوایی تسلیت میگویم و صبر جمیل برای 
بازماندگان و رحمت و مغفرت برای درگذشــتگان 
مســألت میکنم. الزم اســت مســئوالن ذیربط با 
برررسی کامل این حادثه ی اندوهبار، نقاط ضعف و 
خألها و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری 

کنند.«

الیحه تقسیمات كشوری
 تقدیم دولت شد

 ســخنگوی وزارت کشــور اعالم کــرد که الیحه 
تقسیمات کشوری تقدیم دولت شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید سلمان سامانی 
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه بر اساس ماده 
۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقســیمات کشوری ، 
تغییرات تقسیماتی توسط وزارت کشور پیشنهاد 
و با رای و نظــر هیات دولت به تصویب نهایی می 
رسد، اظهارداشت: در راستای همین اختیار و وظیفه 
قانونی در طول دو سال اخیر پس از بازدید از مناطق 
هدف، اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی ازشرایط الزم 

برخوردار بودند به هیات دولت پیشنهاد شده اند.
وی در ادامه افزود: بیش از 200 پیشنهاد مربوط به 
تقسیمات کشوری در قالب نزدیک به ۸۵ طرح به 
هیات دولت ارائه شده است.سخنگوی وزارت کشور 
تصریح کرد: در ماه اخیر نیز بیش از 20 پیشــنهاد 
مربوط به ایجاد شهر، بخش و شهرستان و تغییر نام 
با پیشنهاد وزارت کشور به تایید کمیسیون سیاسی- 
دفاعی دولت رســیده و به منظور تصویب نهایی به 
هیات دولت تقدیم شده است.سامانی با بیان اینکه 
در ســال های ۹۶ و ۹۷ بیش از ۴۹ روستای مرکز 
بخش به شهر تبدیل و ابالغ شده است ، گفت: در 
صورت تامین شرایط کمی و کیفی مندرج در قانون 
در سال جاری به کلیه تقاضاها پاسخ مناسب داده 

خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور از تهیه پیش نویس الیحه 
تقسیمات کشــوری در وزارت کشــور خبر داد و 
تصریح کرد: الیحه تقســیمات کشوری پس از هم 
اندیشی با اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی استانی و 
ستادی، دستگاه های ذیربط و نظارت مردمی تهیه و 
به هیات دولت ارائه شده است و در نوبت بررسی در 

کمیسیون سیاسی و دفاعی قرار دارد.

اخبار

خبر

چه بسيارند عبرتها و چه اندك اند 
عبرت گرفتن ها!

کالمامیر

.وی در ادامه به استان گلستان و ظرفیت های آن 
اشاره و بیان کرد: دریای خزر، کوه های زیبا و جلگه 
الهی است که  از نعمت های  های سرسبز همه 
خداوند به شما به داده است.وی با تاکید بر این که 
مشکالت هم وجود دارد ولی وقتی نعمت ها را نگاه 
می کنیم زودتر می توانیم مشکالت را حل کنیم، 
ادامه داد: دو نکته به عنوان نکته بنیادین عرض 
کنم؛ اول این که در شرایط تحریم هستیم، نه اینکه 
از تحریم بترسیم و عقب نشینی کنیم ولی باید 
بدانیم شرایط جنگ روانی شریط خاص خودش 
است.رئیس جمهور با اشاره به مبارزات هشت سال 
دفاع مقدس، تصریح کرد: نمی شود بگوییم شهید 
معنی  نشدیم؛  بمباران  و  نداریم  مجروح  ندادیم، 
جنگ همین است آن هم جنگی که تحمیلی بود و 
می خواستند حقوق ما را ضایع کنند.وی با یادآوری 
ایستادگی  سال  هشت  مقدس  دفاع  در  که  این 
و  شهرها  گفت:  دیدیم،  هم  خسارت  و  کردیم 
جانباز  و  مجروح  مردم  ویران شد،  ما  روستاهای 
شدند.وی با اشاره به حضور خود دربیمارستان ۵ آذر 
و افتتاح مرکز تروما، افزود: بعد از افتتاح بیمارستان 
در خدمت جانبازان قطع نخاعی بودم؛ ۳0 سال 
نیست؛ شهادت  آسانی  کار  نشستن  ویلچر  روی 
هم کار آسانی نیست و پیامبر می گوید اولین قطره 
خون شهید که به زمین چکد اجر بزرگی در آخرت 
دارد.روحانی ادامه داد: به سازمان برنامه و بودجه 
تاکید دارم هزینه آسایشگاه جانبازان را تامین کنند 
که ۱0 میلیارد بودجه می خواهد و باید از منابع 
بنیاد شهید تامین شود و ما هم کمک می کنیم.

وی با بیان این که مگر می شود در جنگ باشیم و 
خسارت نبینیم، افزود: ما هم به دشمن ضربه می 
زنیم اینگونه نیست که فقط دشمن به صدمه بزند 
اما افتخار ما این است که آغازگر نبودیم گرچه ما 
را تحریک کردند که شروع کننده باشیم.وی اضافه 
کننده  شروع  ما  بود،  دیگری  شرایط  شاید  کرد: 
بودیم اما آن ها شرایطی فراهم کردند تا ما قوانین 

و تعهدات را نقض کنیم تا آژانس بگوید تقصیر ما 
بوده است ولی ما آغازگر نبودیم همانطور که در 
جنگ عراق هم ما آغازگر نبودیم.روحانی با بیان این 
که امروز هم مانند جنگ هشت سال دفاع مقدس 
آغازگر آمریکا و اسرائیل است، اظهار کرد: آژانس 
اعالم می کند ایران نقضی نکرده؛ وقتی ترامپ در 
سازمان ملل کشورهای دیگر را دعوت می کند جز 
خودش ۱۴ کشور دیگر از برجام حمایت می کنند، 
جلسه ای تشکیل می دهند و کاری می کنند ایران 
طی آیین نامه ای که باید در آن حضور داشته باشد 
نتواند در آن شرکت کند ولی ۱۴ عضو دیگر از ما 
و برجام حمایت می کنند.وی با تاکید بر این که ما 
همه یک خانواده هستیم، افزود: در جنگ صدام می 
خواست انقالب را سرنگون کند و خوزستان را جدا 
کند اما به هیچکدام نرسید.رئیس جمهور با بیان 
این که آمریکا هم چند هدف دارد و اولین آن جدا 
کردن مردم از انقالب است، ادامه داد: هدف آمریکا 
این است که ما راه شهدا و علما را ادامه ندهیم و 
برای استقالل بها نپردازیم.وی تصریح کرد: مردم 
ما مردم غیور و مسلمان هستند که به کشور خود 
عشق می ورزند و راه را مثل ۴0 سال پیش ادامه 
می دهند.وی با بیان این که دشمنان می خواهند 
ایران را منزوی کنند تا با کشورهای دیگر ارتباط 
نداشته باشیم، اظهار کرد: تا تکنولوژی وارد کشور 
نشود کیفیت باال نمی رود، مانند خودرو، اگر خودرو 
اگر  و  ندارد  بازار  در  باشد جایی  نداشته  کیفیت 
کیفیت داشته باشد مجبور است رقابت می کند.

روحانی با تاکید بر این که در هر صنعتی اگر رقیب 
نداشته باشیم عقب می افتیم، تصریح کرد: انزوا ما 
را عقب می اندازد و از تولید با کیفیت باز می مانیم.

وی ادامه داد: اگر همه چیز داشته باشیم و کاال 
تولید کنیم اگر فروش نرود فایده ای ندارد؛ این 
تقاضا است که تولید را تحریک می کند؛ مثال اگر 
مردم بگویند ما کفش نمی خریم، کفاش اگر تولید 
کند مردم نخرند دیگر نمی تواند بفروشد و دوباره 

تولیدی داشته باشد.رئیس جمهور با بیان این که 
می شد برای تکنولوژی هسته ای از صفر شروع 
کرد ولی صد سال طول می کشید، اظهار کرد: اگر 
تکنولوژی بخریم برایمان حکم میان بر دارد.وی 
اضافه کرد: البته اگر می خواستیم تمام تکنولوژی را 
از بیرون بگیریم که نمی توانستیم به اینجا برسیم.

وی با اشاره به این که آمریکا می خواهد دیواری 
به دور ایران بکشد، گفت: اما ایران منزوی نخواهد 
شد و در سطح جهان هم حتی متحدان آمریکا و 
اتحادیه اروپا، آمریکا را محکوم می کنند.روحانی با 
یادآوری این که دادگاه الهه هم آمریکا را محکوم 
کرد، تصریح کرد: آمریکا نمی تواند ما را در محاصره 
قرار دهد.وی هدف دیگر آمریکا را کمرنگ کردن 
نقش ایران در منطقه عنوان کرد و گفت: آمریکا می 
خواهد تا جزو کشورها ی تاثیر گذار نباشیم و در 
چند کشور از جمله یمن هم امتحان کردند اما االن 
که پایش را از یمن بیرون می کشد مشخص می 
شود طی این سال ها چقدر ارتش آن ها در حال 
تالش بودند ولی امروز به صراحت اعالم می کنند 
در یمن شکست می خورد زیرا فهمیده اند یمن 
راه حل سیاسی ندارد.وی ادامه داد: در سوریه فکر 
می کردند موفق مطلق هستند اما فهمیدند آنجا هم 
شکست خورده اند و سایر کشورها از جمله عراق و 
فلسطین هم همین گونه است؛ اینکه ایران را کنار 
بگذارند و خودشان جای ما را بگیرند باز هم ناموفق 
هدف  آخرین  درباره  جمهور  بود.رئیس  خواهند 
آمریکا، گفت: آن می خواهند ما یک امتیاز سیاسی 
در بحث موشک و... به آن ها بدهیم؛ مدام ترامپ 
می گوید سر ما در برجام کاله رفته است.وی اضافه 
کرد: ما معتقد بودیم این برجام برد برد است اما 
آنها معتقد بودند ما باید صنعت هسته ای را کنار 
بگذاریم ولی ما ایستادگی کردیم؛ من از سال ۶۱ 
در کنار برنامه های هسته ای کشور بودم و روند را 
دیده ام اکنون اعالم کردیم با متد جدید تولید می 
کنیم.وی در ادامه با بیان این که رهبر معظم انقالب 

این کشور  باالی سر کشور است، گفت:  با دقت 
تسلیم نمی شود و باید به آمریکا نشان دهیم راه 
درست را انتخاب کند.وی با بیان این که در توسعه 
پیروز می شویم اگر صداقت خود را نشان دهیم 
و با هم همکاری کنیم، ادامه داد: یک زمانی در 
ژاپن گندم کم شد دولت اعالم کرد سه ماه نخرید 
و مردم نخریدند، در کشور همسایه ما گفتند دالر 
نخرید مردم نخریدند و دالر پایین آمد و این نشان 
می دهد اصل مردم هستند که باید به صحنه بیایند 
و کمک کنند.روحانی تصریح کرد: این حرف تلخی 
است که می گویم اما عید وضعیت دالر تک نرخ را 
که برای تامین نیاز مردم تصویب شد دیدیم؛ گرچه 
من موافق طرح نبودم ولی بقیه اجماع داشتند و 
من نمی توانستم روی نظر شخصی خود باشم.

وی ادامه داد: امروز هم می توانست دالر تک نرخ 
وجود داشته باشد اما دالل ها چه کردند؟ گفتند می 
خواهند ثبت سفارش کنند و صد میلیون دالر از ما 
پول گرفتند، کار یک نفر دو نفر نبود و ما هم نمی 
توانستیم باالی سر هر نفر یک قاضی بگذاریم به 
همین دلیل نتوانستیم طرح را ادامه دهیم.روحانی با 
بیان این که کاالهای اساسی ارز ۴200 دارد، گفت: 
هفته ای نیست که من وزیر را نخواهم سرو صدا 
نکنم، فردی رفته ماده اولیه دارویی را تامین کند 
که عمر آن دارو سه ماه مانده که انقضا شود و اگر 
زود استفاده نشود اثرش از بین می رود.وی اظهار 
کرد: خیانت هایی می شود اما همه مردم باید کمک 
کنند و دست به دست هم دهیم نگذاریم انحراف 
شروع شود.وی با بیان این که مقابل اقتصاد فقط 
یکجا کم آوردیم و آن مقابل اخالق بود، گفت: اگر 
تولید کننده ای از ما پول گرفته تا کاالیی تهیه 
کند اما در روستایی دیگر احتکار کرده این خیانت 
است. روحانی یادآور شد: باید دست به دست هم 
دهیم تا از این مسیر سخت تحریم عبور کنیم و باید 
بدانیم که فقط با صداقت و راستگویی و ایمان به 

حق موفقیت و توسعه میسر می شود.

روحانی: ایران منزوی نخواهد شد

دالل ها به اقتصاد
 کشور خیانت کردند

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا می خواهد دور ایران دیوار بکشد، گفت: ایران 
منزوی نخواهد شد.

استان  اداری  شورای  در  دیروز  روحانی  حسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گلستان اظهار کرد: آمریکا می خواهد دور ایران دیوار بکشد اما ایران منزوی 
نیازمند  افزود:  است،  پیشرفت  در حال  که کشور  این  بیان  با  نخواهد شد.وی 
تکنولوژی و سرمایه هستیم.روحانی با بیان این که در آستانه چهلمین سال انقالب 
در خدمت مردم شریف و غیور گنبدکاووس بودیم، اظهار کرد: از آقای نورمفیدی و 

تالش ایشان برای ایجاد وحدت و همدلی تشکر می کنم

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه کار ما در محرومیت زدایی یک ُمسکن است و 
درمان اصلی نیست، گفت: برای درمان اصلی محرومیت، دولت باید با تمام قوا به پای کار بیاید.

به گزارش زمان به نقل ازمهر،سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه دیروزدر حاشیه آیین 
افتتاح ٥٤۰۰ پروژه قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
مهمترین موضوعی که در ناامنی تاثیر دارد، محرومیت است و زمانی که جوانان یک منطقه از 
محرومیت رنج ببرند ممکن است به برخی بزه ها روی بیاورند و اقداماتی چون قاچاق و نا امنی 

به وجود آید.
وی افزود: با محرومیت زدایی از مردم، امنیت به وجود می آید زیرا عامل اصلی برخی ناامنی ها 

محرومیت است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران تصریح کرد: البته کار ما در نیروی زمینی یک ُمسکن است و 
درمان اصلی نیست؛ برای درمان اصلی محرومیت، دولت باید با تمام قوا به پای کار بیاید.پاکپور 

تاکید کرد: ما اقداماتمان را ادامه می دهیم تا مردم رنج بیشتری نبینند.

رسدار اپکپور در جمع خربنگاران:

فعالیت های سپاه درمان اصیل
 محرومیت نیست

وزیر خارجه کشورمان روابط ایران را با عراق و اقلیم کردستان ممتاز و سازنده خواند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر محمد جواد ظریف،  وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران پس از پایان دیدارهای خود در بغداد، صبح دیروز با استقبال  نیچروان بارزانی 
نخست وزیر کردستان عراق وارد اربیل شد.بارزانی در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان 
روابط اقلیم کردستان عراق با ایران را بسیار با اهمیت توصیف کرد و ارتقا و گسترش آن 
را از جمله در زمینه همکاری های اقتصادی و بازرگانی، جزیی از سیاست های اقلیم خواند.
بارزانی حمایت  و پشتیبانی ایران در زمان تهاجم تروریست های داعش به اقلیم کردستان 
را یادآور شد و افزود: مردم کردستان هیچ گاه این حمایت ها را فراموش نخواهند کرد.وزیر 
امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار، روابط ایران با جمهوری عراق و اقلیم کردستان را 
دیرینه، ممتاز، سازنده و در حوزه اقتصادی و بازرگانی روبه توسعه و گسترش توصیف کرد.
طرفین همچنین در خصوص مسایل منطقه با تاکید بر اهمیت احیای کامل صلح، ثبات و 

امنیت تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه کشورمان: 

روابط ایران واقلیم کردستان
 ممتاز و سازنده است

ترخیص  و  سفارش  ثبت  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال 

ارز مخالفت کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رئیس کل بانک مرکزی با 
انبار هستند،  ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض 
مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال 
ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را 
نخواهد داد. واردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشا 
در  این  و  نباشد  واردات خودرو مشخص  ارز جهت  تامین 
حالی است که طی ماههای گذشته بانک مرکزی تمام تالش 
بازار  بر  با حاکم کردن نظم  را مصروف آن کرده که  خود 

ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را بدست بگیرد. اما 
خودروهای  دهد  می  اجازه  که  وزیران  هیات  اخیر  مصوبه 
وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه ای برای 
بی نظمی در بازار ارز خواهد بود. هیات وزیران در مصوبه 
ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی 
ثبت  اجازه  آن،  بند یک  دپو شده در گمرکات داشت، در 
سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.

در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات 
خودروهای سواری )بدون رعایت سال ساخت( که تا تاریخ 
ابالغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می باشند، به 

صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا 
ارز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع می باشد. 
همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو )اعم از بانکی و 
غیربانکی( لغو می شود.  موضع تازه عبدالناصر همتی در 
در  ارز  انتقال  بدون  مذکور  خودروهای  واردات  با  مخالفت 
حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند 
وزارت صنعت هرچه زودتر با ابالغ آیین نامه موضوع بند ۷ 
هزار  ترخیص ۱۳  زمینه  گمرک،  به  وزیران  هیات  مصوبه 
خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند.  به 
نظر می رسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، اجرای این 

مصوبه عمال متوقف خواهد شد.  

واردات خودرو بدون انتقال ارز ممنوع اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱2 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
شماره۱۳۹۷۶0۳۳۱0۱200۵0۶0- رای  برابر 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ۱۳۹۷/۹/۱۹جلسه 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی رحمت اله خرمن دار  فرزند ابولفضل به شماره 
به  نسبت   ۴۸۹۸۱۸2۵۷۷ ملی  کد   ۸۸۶ شناسنامه 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  ششدانگ 
احداثی به مساحت ۳۳۸/۵۹ متر مربع  پالک 2اصلی از 
دفتر ۱۱0۱  ذیل صفحه 20۱   جمعدار  سهمی حسین 
محرز  ساوجبالغ  ثبتی  حوزه  سلیمانخانی  قلعه  در  واقع 
گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی 
همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
از رسید  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را 
در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف:۴۸۹

مهران رشیدی
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک

 شهرستان ساوجبالغ
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وضعیت هشدار در منطقه

* جالل خوش چهره 

هنوز زود است برای اتفاقاتی که خاورمیانه و بالتبع آن منطقه خلیج فارس در 
ماه های آینده آبستن آن است، به روشنی پیش بینی کرد.

با این حال قرائن ضد و نقیض در آن بسیار است. همین مهم سبب می شود تا 
با احتیاط به فرایند تحوالت نگریست؛ اینکه آیا خاورمیانه به سمتی می رود که 
جنگ بزرگ دیگری را در سال نو میالدی تجربه کند و یا دیپلماسی خواهد 
توانست مانع این اتفاق شود؟ رویکرد تقابلی ایاالت متحده علیه ایران، هر 
روز ابعاد تازه و گسترده تری می یابد. به نظر می رسد دولت ترامپ عالوه بر 
تالش برای تنگ کردن حلقه های فشار اقتصادی، اکنون بیش از گذشته به دو 
راهکار دیگر نیز توجه دارد؛ انزوای منطقه ای و نیز اقدام برای ایجاد اجماع 
جهانی علیه ایران.  »مایک پمپئو«  پیش از سفر دوره ای خود به هشت کشور 
خاورمیانه به شبکه CNBC از نیت خود در این سفر برای ایجاد و گسترش 
ائتالف علیه ایران خبر داد. به گفته او این ائتالف می بایست  کشورهای حوزه 
خلیج فارس ، اسرائیل، اروپا و آسیا را در بر گیرد. او تصریح کرد؛ می کوشد 
تروریسم  بزرگترین حامی دولتی  ایران  را گسترش دهد که  باوری  چنین 
در جهان است. آنچه محل تردید نیست، اینکه اکنون اعضای دولت تندرو 
»دونالد ترامپ« نشانه های روشنی از ورود به مراحل تازه ای از سیاست های 
نظامی، اقتصادی و سیاسی در برابر ایران بروز داده اند. در این میان نمی توان 
ولع اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را در تشویق و ترغیب 
ترامپ به مقابله با ایران نادیده گرفت. از این رو درخواست مایک پمپئو از 
کشورهای اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، 
عمان و کویت برای ایفای نقش بیشتر در همکاری های استراتژیک منطقه ای 
در نظر بسیاری از ناظران به بروز عالئم تغییر استراتژیک در عملکرد منطقه ای 
دولت ترامپ تفسیر شده است. به ویژه اگر یکدست شدن کابینه ترامپ را پس 
از خروج  دو چهره به نسبت معتدل و مخالف با  چهره های تندرو مانند جان 
بولتون، مایک پمپئو و برایان هوک از تیم ترامپ در نظر آوریم. استعفای »جیمز 
متیس« وزیر دفاع و نیز »مک کورگ« نماینده امریکا در ائتالف مبارزه با داعش، 
نشانگر اعتراض جریان معتدل از تیمی است که حتی برخالف ترامپ بر طبل 
تشدید منازعات تا مرز رودررویی می کوبد. اگرچه به ظاهر اعالم خروج 2۰۰۰ 
نیروی نظامی امریکا از سوریه چنین به نظر آمد که دولت ترامپ می خواهد 
تن خود را از آتش منازعات خاورمیانه دور کند، ولی سفر بولتون و پمپئو 
به منطقه و گفت وگوهایشان با رهبران کشورهای متحد امریکا از یک سو به 
کمرنگ کردن اعالم ترامپ انجامید.از سوی دیگر اعزام ناو هواپیمابر »جان 
استینس« به خلیج فارس با همراهی 11 هزار نظامی که با خود موشک اندازهای 
»موبایل بای« و دو توپ »دیکاتور« و »میچر« دارند، تصویر دیگری را پیش 
چشم قرار می دهد. این درحالی است که امریکائیان حضور نظامی خود را در 
عراق و در پایگاه های نظامی به شدت تقویت کرده اند. پایگاه »عین االسد« 66 
کیلومتر با مرزایران فاصله دارد و قرار است نظامیان امریکایی پس از خروج از 
سوریهـ  که البته زمان آن هنوز اعالم نشدهـ  در این پایگاه مستقر شوند.پرسش 
این است : آیا تندروهای امریکایی با تشویق متحدان منطقه ای خود در صدد 
ماجراجویی در خلیج فارس هستند؟  دامنه این ماجراجویی چه میزان است؟ 
چه نتیجه ای برای این اقدام پیش بینی شده است؟ آیا نزدیک شدن به پرتگاه 
رودررویی همراه با احتیاط های الزم خواهد بود تا  افراطیون امریکایی و یا 
متحدان منطقه ای آنان نتوانند با اقدامی غیرمنتظره، اوضاع را از کنترل خارج 
کنند؟ نمی توان پیش بینی روشنی در این باره کرد؛ اما بی تردید منطقه آبستن 

رخدادهایی است که خوش بینی در آن کمرنگ است.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

 ماهواره » پیام« در مدار آرام نگرفت
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه شخصی 

خود از قرار نگرفتن ماهواره »پیام« در مدار خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهرمی 
در صفحه رسمی اش در توئیتر نوشت: بامداد با وزرای 
ICT دولت های هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی امام 
خمینی)ره( رفتیم. ماهواره بر با طی دو مرحله موفق، در 
مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و »پیام« در مدار آرام 
نگرفت.جهرمی در ادامه نوشت: ماهواره »دوستی« در انتظار 
حضور در مدار است و با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.
وزیر ارتباطات در توئیت دیگری در این خصوص نوشته 
است: دوست داشتم با خبر خوب همه را شاد کنم اما گاهی 
زندگی آن طور که انتظار داریم پیش نمی رود. ولی نباید کوتاه 
بیاییم و متوقف شویم. دقیقا در همین شرایط است که ما 
ایرانیان با بقیه ملت ها در روحیه و شجاعت متفاوتیم.این بار 
هم با تالش بیشتر به دنیا ثابت می کنیم که » دوستی« موفق 
می شود.ماهواره پیام از سوی محققان دانشگاه امیرکبیر به 
سفارش سازمان فضایی ایران طراحی و ساخته شد. بررسی 
پوشش گیاهی، بهبود پایش گرد و غبار، حریق و اراضی 
کشاورزی، ذخیره و ارسال داده، بررسی اثر پرتوهای کیهانی 
و عملکرد ماهواره از جمله ماموریت های »پیام« بوده است.

ادعای جدید جان بولتون درباره 
برنامه هسته ای كشورمان

 مشاور امنیت ملی آمریکا با استناد به یک گزارش ادعایی 
درباره برنامه هسته ای کشورمان گفت، ترامپ به درستی به 

»توافق وحشتناک« با ایران پایان داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی آمریکا با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به گزارش 
ادعایی موسسه علوم و امنیت بین الملل اشاره کرد و نوشت: 
»ایران در گذشته اطالعات ناقص و جعلی درباره برنامه 
ارائه داده  اتمی  انرژی  هسته ای اش به آژانس بین المللی 
است.« بولتون در این توئیت آورده است: رئیس جمهور 
)آمریکا( حق داشت به توافق وحشتناک با ایران پایان دهد. 
فشار بر ایران برای توقف جاه طلبی هسته ای اش افزایش 
خواهد یافت.موسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش 
خود به قلم دیوید آلبرایت، کارشناس مسائل هسته ای، اولی 
هاینونن بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، فرانک 
رابیان و آندره استریکر مدعی شده بود: اسناد به دست 
آمده از آرشیو هسته ای ایران نشان می دهد که یک سایت 
هسته ای سابق در ایران تحت پروژه 11۰ در طرح عماد 
تاکنون کشف نشده بود و این طرح درباره توسعه و تولید 

تسلیحات هسته ای بوده است.
همچنین در این گزارش ادعا شده است که هدف از این 
سایت ایجاد تاسیساتی برای تولید اورانیوم برای ساخت 
سالح های هسته ای بوده است تا نیاز قدیمی ایران را برای 
دسترسی و غنی سازی اورانیوم برای تولید سالح هسته ای 

تامین کند.

سرمقالهخبر

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر 
این که محرومیت زدایی باید با کمک دولت انجام 
شود و فاصله میان فقیر و غنی کاهش یابد، گفت: 
اجرای بیش از ٤۰ هزار پروژه محرومیت زدایی از 

12 بهمن ماه در سراسر کشور آغاز می شود.
سرلشگر  سردار  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پاسدار »محمدعلی جعفری« دیروز در مراسم افتتاح 
پنج هزار و ٤۰۰ پروژه محرومیت زدایی سپاه که در 
مجتمع فتح المبین تهران برگزار شد، اظهار داشت: 
این نیرو با اقتداری بی نظیر برای برقراری امنیت 
در سخت ترین شرایط و مناطق کشور که از نظر 
ناامنی  مستعد  همسایگان  با  ارتباط  و  جغرافیایی 
هستند در حال تالش است.وی با بیان این که اگر 
تردید  بدون  نبود  سپاه  زمینی  نیروی  های   تالش 
در شمال غرب و جنوب شرق به مناطقی بحرانی 
تبدیل می شدند، افزود: مردم داری، رفع محرومیت 
و استفاده از مردم در راس ماموریت های نیروی 
زمینی سپاه است و در مناطق مرزی توانایی های 
عظیم سپاه در خدمت مردم قرار می گیرد.فرمانده 
کل سپاه پاسداران اعالم کرد: نزدیک به 2۰ هزار 
بسیجی حقوق بگیر در مناطق جنوب شرق و شمال 
هستند. امنیت  برقراری  به  کمک  حال  در  عرب 

سرلشگر جعفری یادآور شد: انسداد مرز و مسایلی 
که در آن سوی مرزها وجود دارد باید با همکاری 

دولت انجام شود و امیدواریم بتوانیم دولت را به 
همکاری در این زمینه مجاب کنیم.وی با تاکید بر 
این که موضوع محرومیت زدایی در کشور حتما به 
همکاری های دولت نیاز دارد، گفت: فاصله بین 
فقیر و غنی در ایران در مقایسه با پیش از انقالب 
بازهم شاهد  ما  اما  پیدا کرده است  بسیار کاهش 
وجود محرومیت در کشور هستیم.فرمانده کل سپاه 
همچنین اظهار داشت: زمانی که طبقه متوسط رشد 
می کند به صورت طبیعی فاصله و شکاف به چشم 
 می آید از این رو با توجه به نیاز به محرومیت زدایی 

باید نیازهای کشور بازگو و مطرح شود.سرلشگر 
جعفری خاطرنشان کرد: آنچه که بسیج و سپاه به 
ویژه در مناطق مرزی در حال انجام است، کمک به 
وظیفه دولت محسوب می شود.وی ادامه داد: اگر 
عالوه بر تالش برای رفع محرومیت مطالبه گری را 
به عنوان بلندگوی مردم مستضعف از دستگاه های 
دولتی نکنیم، روند محرومیت زدایی سرعت نمی 
گیرد. وظیفه دولت است که از اقدامات محرومیت 
زدایی سپاه حمایت کند.فرمانده کل سپاه پاسداران 
تصریح کرد: ما برای انجام ماموریت های خود در 

زمینه محرومیت زدایی از بودجه های دیگر بخش 
های خود کم می کنیم از این رو حتما نیازمند اراده 
دولت هستیم.سرلشگر جعفری اظهار داشت: برای 
محرومیت زدایی موضوع توانمندسازی و اشتغال و 
همچنین تامین بازار باید توسط قرارگاه های منطقه 
ای سپاه مورد توجه قرار گیرد.وی با یادآوری این 
که در آستانه ٤سالگی انقالب اسالمی هستیم، گفت: 
اجرای حدود ٤۰ هزار پروژه محرومیت زدایی از 
12 بهمن امسال شروع می شود که طی چهار تا 
6ماه به اتمام  می رسد.فرمانده کل سپاه پاسداران به 
تحریم ها اشاره و تصریح کرد: اگر با تکیه بر توان 
داخلی، استفاده از روش های بومی و با مشارکت 
مردم دست به اقدام بزنیم، می توانیم بر بسیاری از 
مشکالت غلبه کنیم.سرلشگر جعفری افزود: در ٤۰ 
سالگی انقالب اسالمی با وجود این همه دشمنی 
ها علیه انقالب اسالمی، می بینیم که ایران اسالمی 
مقتدر روی اهداف اسالمی و انقالبی حرکت می 
کند.وی با تاکید بر این که مردم سختی ها را تحمل 
مردم  این  حال  شامل  خداوند  لطف  و  کنند  می 
خواهد شد، گفت: امروز دشمن در مسایل فرهنگی 
و سیاسی تمام توان خود را بسیج کرده است که 
پیشرفت های جمهوری اسالمی به خوبی منعکس 
شود. البته ضعف رسانه های خود در گزارش دهی 

به مردم نیز وجود داد.

سردارجعفری: ۴۰هزار پروژه محرومیت زدایی در بهمن اجرایی می شود

لزوم کاهش فاصله میان فقیر وغنی در کشور

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1-غالمعلی وحدتی به نشانی : استان لرستان –

شهرستان خرم آباد 
در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای غالمعلی وحدتی فرزند کوچک علی به اتهام 
خیانت در امانت موضوع شکایت خانم زینب قائدرحمتی تحت تعقیب قرار گرفته با 
عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده 
17٤ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ 
صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. 
شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

اگهی وقت رسیدگی 
کالسه  پرونده  محتویات  به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  خسرو  فرزند  مهدیان  فرامرز  آقای 
۹7۰73٥ این دادگاه متهم است به توهین به مقدسات و توهین و فحشی و تهدید نسبت به شاکی 
موضوع خانم شهناز موسوی فر فرزند سید یوسف که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده 
اتهامی نامبرده در تاریخ 13۹7/1۰/2٤ ساعت ۰۹:3۰ صبح مراتب در اجرای ماده 11٥ قانون آین 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه 
حاضر و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در 

اجرای مواد 217 و 218 قانون فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
دفتر شعبه 103 دادگاه جزایی خرم آباد – آرش هادی پور . آگهی احضار متهم 

با توجه به اینکه در پرونده ۹7۰۹۹866112۰۰1٥٥  آقای دکتر هادی قطبی به اتهام 
قصور در امر پزشکی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد از سوی شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم 
نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه (به نامبرده ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 17٤ ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف 
مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان 
اتهام اعالم شده  به  پاسخگویی  به میدان آرش کمانگیر جهت  ایران زمین نرسیده 
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات 

قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   فاطمه سلطان مندالو دارای شناسنامه شماره   2٤8  بشرح دادخواست به کالسه  ۹72۰2٥   
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان کلثوم مندالو 
بشناسنامه  28۰222٥۹7۹ در تاریخ۹7/1/27  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به/1-     فاطمه سلطان مندالو فرزند   جبار–ش ش    2٤8  خوی –خواهر 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  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13۹76۰318۰2۰۰۰271٤-13۹7/1۰/6 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  
متقاضی  آقای  سید مظفر سیدی  سیاهکله فرزندسید جالل بشماره  شناسنامه 
11٥ صادره  از رودسر  و کد ملی 26۹۰2٥۹7٥3 بصورت  ششدانگ  یکباب  
خانه  و محوطه  به مساحت 237/٥8 متر مربع  پالک 1166  فرعی 1٥3  اصلی  
مفروز  و مجزی  شده  از قطعه 12٥۹ تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در قریه 
واجارگاه بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی اداره  اموال  و امالک  
بنیاد مستضعفان  انقالب اسالمی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
981- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2٤7٥ -۹7/۹/6 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  روح 
اله  ابراهیمیان نوده فرزند مرحوم  اباذر  بشماره  شناسنامه  12٤3  صادره  از رودسر  
و کد ملی 26۹۰36618٥ بصورت  ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت  
128 متر مربع  پالک 3۰٥1  فرعی  1٤2  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  
278 تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در نوده  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  
رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
995- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2372-28 /۹7/8 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
سید حسین هادی پور فرزند مهدی بشماره  شناسنامه  1۰۰1  صادره  از رودسر  و کد 
ملی 26۹۰٥788۰8 بصورت ششدانگ یک قطعه  زمین مشتعمل  بر یکباب ساختمان  
و انباری به مساحت  6٥3/23 متر مربع  پالک 3۹8  فرعی  22٥  اصلی  واقع در 
چایخانسر بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی آقای اسمعیل  کاظمیان 
چاخانسر محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  1٥  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 رابه 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.
994- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی مزایده 
بموجب پرونده اجرایی کالسه ۹٤۰۰۰2۰ و ۹7۰۰۰۹3 ششدانگ اعیانی به انضمام 
76٤ سهم مشاع از86٤سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که درآن احداث بنا 
شده بمساحت ٥8٥/6۰ مترمربع)پانصدوهشتادوپنج متروشصت دسیمترمربع(دارای 
پالک 118٤2)یازده هزاروهشتصدوچهل ودو(فرعی از 2-اصلی واقع درکردکوی 
 -8 تربیت  کوچه   – رجایی  شهید  –خیابان  کردکوی  شهرستان  دوثبت  بخش 
کدپستی ٤8817٥3731که مقدار یکصد سهم مشاع از86٤ سهم ششدانگ عرصه 
آن وقف عام اداره اوقاف می باشد.ذیل ثبت 1۹6۹6 صفحه 2٥۹ ودفترجلد12٥ 
بنام صغرا منوچهر )حدیثه صغری( فرزندمحمدعلی ثبت وسند مالکیت بنام نامبرده 
دفتر23  مورخ13۹۰/12/18  شماره8٥2۹  سندرهنی  گردیدوبرابر  صادروتسلیم 
کردکوی دررهن بانک سپه شعبه کردکوی بنشانی کردکوی- خیابان ولیعصر میباشد 
محدوده پالک فوق عبارت است از:شماال: بطول )16/1۰(متردرب ودیواریست به 
منصورکیا جزء  متصرفی  بدیوار  بطول)37/2٥(متردیواریست  شرقا  عمومی  کوچه 
باقیمانده پالک2اصلی جنوبا بطول)1٥/۹۰(متردیواریست بدیوارمتصرفی طیبی جزء 
اله  نبی  بدیوارمتصرفی  متردیواریست  بطول)۹٥/3٥(  غربا  2اصلی  پالک  باقیمانده 
ندارد.طبق  آن  وصاحبان  ارتفاقی  اصلی حقوق   2 پالک  باقیمانده  مازندرانی جزء 
گزارش کارشناسی به شماره ۹7/132 مورخ ۹7/۰8/۰3 مشخصات ملک: اسکلت 
ساختمانی فلزی دردو طبقه روی همکف، سقف طبقه همکف واول اطاق ضربی 
وسقف طبقه آخرشیروانی باخرپای فلزی وپوشش ایرانیت،نمای شمالی وجنوبی 
سنگ،نمای شرقی وغربی سنگ وآستر سیمان باپوشش پودرسنگ،دورعرصه مذکور 
حصارکشی بادیوارآجری به ارتفاع حدودا 3مترباحفاظ های فلزی روی دیوار،نمای 
دیوارروبه خیابان سنگ وبقیه آستر سیمان وپودرسنگ، کف حیاط موزائیک فرش 
وفضای سبزبادرختان مرکبات طبقه همکف :شامل پارکینگ،انباری،موتورخانه ویک 
پیلوت  کف  پله،  زیرراه  بهداشتی  سرویس  ویک  2٤مترمربع  مساحت  به  سوئیت 
ونقاشی  وپودرسنگ  آسترسیمان  بهمراه  قرنیز  جانبی  دیوارهای  موزائیک،پوشش 
شده،سقف گچ کاری ونقاشی شده. راه پله طبقات باکف سنگ وبدنه تاارتفاع یک 
مترسنگ الباقی گچ کاری.سقف راه پله گچکاری شده . طبقه اول:شامل سه اتاق 
خواب ، هال وپذیرایی ، آشپزخانه  وسرویس های بهداشتی ،کف هال وپذیرایی 
سرامیک ودیوارها گچ، کف اتاق خواب ها سرامیک ودیوارها گچ، کف آشپزخانه 
سرامیک دیوارها کاشی،کابینت آشپزخانه ام دی اف ،سقف هال وپذیرایی گچ بری 
شده ،کف سرویس ها سرامیک بابدنه کاشی تا زیرسقف ،پنجره ها آلومینیوم باشیشه 
رفلکس،درب های چوبی ،کمد دیواری داخل اتاق خواب، سیستم گرمایشی شوفاژ 

سیستم سرمایشی اسپیلت میباشد.
وسرویسهای  ،آشپزخانه  وپذیرایی  خواب،هال  اتاق  سه  دوم:شامل  طبقه 
بهداشتی،کف هال وپذیرایی سرامیک ودیوارها گچ ،کف اتاق خواب ها سرامیک 
گچ  وپذیرایی  هال  کاشی،سقف  دیوارها  سرامیک  آشپزخانه  گچ،کف  ودیوارها 
آلومینیوم  ها  تازیرسقف،پنجره  کاشی  بابدنه  سرامیک  ها  سرویس  شده،کف  بری 
با شیشه رفلکس،دربهای چوبی،کمد دیواری داخل اتاق خواب ،سیستم گرمایشی 
شوفاژ،سیستم سرمایشی اسپیلت می باشد.ملک مورد نظر دارای پروانه ساختمانی 
وپایان کار به شماره1٥81٤مورخه 13۹۰/۰8/1۹ باکاربری مسکونی دردوطبقه روی 
مورد  ملک  میباشد.قدمت  کردکوی  ازشهرداری  مترمربع   ٤٥۰ بمساحت  همکف 
نظر درحدود 1۰سال ودارای دو انشعاب آب،دو انشعاب برق ویک انشعاب گاز 
می باشد.لذا ملک مورد نظر بادرنظرگرفتن موقعیت ووضعیت ساختمانی وجمیع 
عوامل موثردرارزیابی به مبلغ ۹/٤6٥/۰۰۰/۰۰۰ )نه میلیاردوچهارصدوشصت وپنج 
میلیون ریال(تقویم میگردد باتوجه به اینکه ارزش ملک توسط کارشناس به مبلغ 
برابر  فوق  پالک  .ضمنا  است  یافته  قطعیت  گرفته  انجام  وارزیابی  ارزیابی  فوق 
ثبت کردکوی درقبال  اسنادرسمی  اجرای  نامه شماره ۹7۰۰۰۹3مورخ ۹7/۰۹/1۹ 
ازساعت ۹الی 12روزسه  بازداشت گردیده است.پالک فوق  ۹16/188/٥۰7 ریال 
هزاروسیصدونودوهفت( یک  ماه  بهمن  13۹7/11/16)شانزدهم  مورخه  شنبه 
ولیعصر-کوچه  درخیابان  واقع  کردکوی  اسنادوامالک  ثبت  اداره  اجرای  درشعبه 
باالترین  وبه  ارزیابی شروع  ازمبلغ  میرسدومزایده  بفروش  مزایده  ازطریق  حجتی 
فروخته خواهد شد.پالک مورد رهن مذکورباتوجه  باشد  قیمت که خریدارداشته 
مورخه   ٤٤8 شماره  نامه  موجب  کردکوی(به  شعبه  سپه  بستانکار)بانک  اعالم  به 
13۹7/1۰/۰٤ ملک موردوثیقه فاقد بیمه میباشد.پرداخت بدهی های مربوط به آب 
اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده  انشعاب ویاحق  ازحق  اعم  ،برق،گاز 
دارای آنها باشد ونیزبدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده 
اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ونیز 
درصورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده 
مزایده مستردخواهد شد ونیم عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه 
اداری بعدازتعطیلی ودرهمان ساعت  روزمزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز 
ومکان مقرربرگزارخواهد شد.این آگهی وفق آئین نامه اجرایی فقط دریک نوبت 

منتشرخواهد شد. م الف: 232٥   تاریخ انتشار:چهارشنبه 13۹7/1۰/26 
سیروس آریافر رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کردکوی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری بندر عباس در نظر دارد پروژه خط کشی معابر سطح شهر را برابر دفترچه مشخصات فنی از 

طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر 
به مدت هفت روز به امور قراردادهای شهرداری واقع در بلوار امام خمینی )ره(مراجعه نمایند.)فروش 

اسناد از تاریخ 97/10/26 لغایت 97/11/6 (.
1-هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

یا  و  ه حساب سپرده شهرداری  واریزنقدی  به صورت  ریال  میلیون  مبلغ چهارصد  به  مناقصه  در  2-میزان سپرده شرکت 
ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.)چک تضمین شده بانکی   یا ایفاد مطالبات قابل قبول نمی 

باشد.(
3-چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
–اداره  متقاضیان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/11/6 جهت خرید اسناد به شهرداری مرکزی بندرعباس 
حقوقی و امور قراردادها مراجعه و پس از واریز مبلغ 500/000ریال به شماره حساب 0105819336004 نسبت به خرید اسناد 

اقدام نمایند.
5- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/9//97 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص،معین 

و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بصورت الک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
6-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

7-پیشنهادات رسیده ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/11/10 در کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری 
تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت می شود.حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است 

عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.
8-این آگهی یبرابر آیین نامه معامالت شهرداری تهران تسری مراکز استانها می باشد صرفا یک نوبت منتشر می گردد.

9-برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار بصورت واریز نقدی 
یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری تودیع نماید.

10-مدت اجرا موضوع قرارداداز تاریخ ابالغ قراردادبه مدت دو ماه می باشد.
11-بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 5/000/000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

12- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به 
پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از طراحی برنامه های ویژه برای پوشش ریسک 
صادرکنندگان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت های نقل و انتقال پول، از روش های نوین 

استفاده خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران  گفت: 
صندوق توسعه صادرات، نقش حامی و تضمین کننده فعالیت صادرکنندگان را بر عهده دارد 
که محدودیت های صادراتی، نقل  و انتقال پول و مراودات تجاری در شرایط تحریم، رسالت این 
صندوق را سنگین تر می کند. وی عنوان کرد: صندوق ضمانت صادرات برنامه های ویژه ای برای 
پوشش ریسک های صادرکنندگان با توجه به محدودیت های مربوط به نقل  و انتقاالت پولی دارد؛ 
به طوریکه روش های نوین مالی را در این زمینه در دستور کار دارد. بهرامی در ادامه به کارکرد 
بورس کاالی ایران در اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به شفافیت واقعی در اقتصاد، 
باید مکانیزم عرضه و تقاضا در بازارها حاکم شود که این وظیفه مهم در اقتصاد را بورس کاال بر 
عهده دارد.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: بورس کاال درصدد است تا با معرفی 
کارکردهای خود به اقتصاد به ناکارآمدی های مبادالت سنتی و دادوستدهای صرفا نقدی پایان 
دهد، از این رو صندوق ضمانت صادرات به زودی نشست های مشترکی با بورس کاال به منظور 
بررسی ابزارهای مالی این بورس همچون قرارداد کشف پریمیوم و قراردادهای مشتقه را به منظور 
ضمانت و پوشش ریسک های صادرکنندگان برگزار خواهد کرد تا بتوانیم از ظرفیت های این 

بورس در پیشبرد اهداف ملی در راستای توسعه صادرات در شرایط تحریم استفاده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال ۹۹ حدود ۴00 هزار واحد مسکونی در کشور برای 
تعدیل تقاضا و کنترل قیمت احداث خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ »محمد اسالمی« هدف گذاری ساخت مسکن از سوی دولت 
را در مناطق بافت فرسوده، مناطق حاشیه نشین و شهرهای جدید بیان کرد.وی اظهار کرد: 
بر اساس برنامه ریزی، حدود نیمی از واحدهای مسکونی در بافت فرسوده و مناطق حاشیه 
شهرها و مابقی در شهرهای جدید احداث می شود.وی تکمیل واحدهای مسکونی مهر را از 
دیگر برنامه های مسکن سازی برای پوشش تقاضا در این حوزه بیان کرد.وی خاطرنشان کرد: 
سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی فراهم کردن بستر سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 
در مسکن سازی است و از تصدی گری دولت در این حوزه خودداری می شود.اسالمی گفت: 
برای تامین زیرساخت و شروع کار بر اساس تفاهمنامه با بانک ها، سرمایه در گردش مورد نیاز 
تامین می شود که هزینه ساخت و تکمیل باید با مشارکت بخش خصوصی و ورود انبوه سازان 
تامین گردد.وی افزود: سرمایه در گردش الزم برای بسترسازی پس از تکمیل از سوی سازندگان 
برگشت داده می شود تا در سایر پروژه های اجرایی هزینه شود. وی گفت: که این وزارتخانه از 
سرمایه گذاری انبوه سازان و متخصصان در حوزه مسکن استقبال می کند و در حد توان و قانون 
از آن ها حمایت خواهد کرد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت نوسازی در بافت فرسوده 
شهرها خاطرنشان کرد: تاکنون دو هزار و ۷00 محله از بافت فرسوده برای بازآفرینی و نوسازی 

در کشور شناسایی شد.

طراحی روش های نوین
 برای پوشش ریسک صادرکنندگان

۴۰۰ هزار واحد مسکونی
 در کشور ساخته می شود
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 شورای رؤسای واحدهای تهران
 در واحد اسالمشهر برگزار شد

لیال نوری- خبرنگار زمان: لحظاتی پیش شورای رؤسای 
واحدهای استان تهران با حضور سرپرست دانشگاه آزاد 
اسالمی استان تهران و رؤسای واحدهای استان تهران در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر برگزار شد. سید 
محمودرضا آقامیری سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان 
تهران و واحد تهران مرکزی در ابتدای نشست ضمن 
تقدیر از رئیس واحد اسالمشهر و دیگر همکاران وی 
در این واحد دانشگاهی، از اقدامات صورت گرفته در 
واحد اسالمشهر ابراز رضایت کرده و افزود: در بازدیدی 
که از این واحد داشتیم، شاهد زحمات و تالش های 
دکتر اسفندیار و همکاران وی در این مجموعه دانشگاهی 
تهران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست  بودیم. 
به  خطاب  تهران  استان  واحدهای  رؤسای  شورای  در 
رؤسای واحدهای استان، با تاکید بر برنامه ریزی مطلوب 
در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه آزاد اسالمی در 
این دهه از فعالیت آن؛ تدوین برنامه استراتژیک، بودجه 
بندی مناسب و عملیاتی کردن برنامه های مدون و نظارت 
دقیق بر اجرای برنامه ها را چهار اصل اساسی و مورد 
انتظار از رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان 
تهران برشمرد و از ایشان خواست تا اقدامات الزم در 
مرکزی  تهران  واحد  دهند. سرپرست  انجام  زمینه  این 
در بخش دیگر سخنانش؛ حرکت به سوی درآمدزایی 
غیرشهریه ای را اصلی اساسی در توسعه کیفی دانشگاه 
آزاد اسالمی برشمرد و بر تمرکز بیشتر بر توسعه اقتصاد 
دانش بنیان تاکید کرد. وی افزود: واحدهای دانشگاهی می 
توانند از این طریق با تدوین برنامه های درآمدزایی و ارائه 
طرحهای دانش بنیان عالوه بر حل مسائل و معضالت 
کشور در زمینه های گوناگون، منابع درآمدی جدیدی 
نیز ایجاد کنند. آقامیری در انتهای این جلسه از انتصاب 
دکترعلی مقداری بعنوان رئیس واحد فرشتگان دانشگاه 
آزاد اسالمی خبر داد و واحدهای اسالمشهر، تهران غرب 
و تهران شمال را بعنوان واحدهای پشتیبان و معین واحد 
فرشتگان معرفی کرد. دکتر محمودرضا اسفندیار رئیس 
ابتدای  در  نیز  اسالمشهر  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
این نشست ضمن خیرمقدم به اعضای شورای رؤسای 
واحدهای استان تهران و بویژه دکتر آقامیری سرپرست 
از  ارائه گزارشی  با  تهران،  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تاکنون،  تأسیس  بدو  از  اسالمشهر  واحد  فعالیت های 
از توانمندی های این واحد دانشگاهی اشاره  به برخی 
کرد و گفت: واحد اسالمشهر توانسته با بهره گیری از 
پتانسیل باالی علمی و تخصصی اساتید و کارکنان خود 
و همچنین برخورداری از فضا و امکانات آموزشی و 
پژوهشی مناسب بعنوان قطب علمی مطرح در جنوب 
غرب استان تهران، به سهم خود نقش مؤثری در پیشبرد 
اهداف دانشگاه آزاد اسالمی در خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و تقویت بنیان علمی کشور داشته باشد.

خبر

 برخورداری 31۲5۰ خانوار فارسانی از گاز طبیعی
 در چهارمحال و بختیاری  

شهرستان  خانواری   312٥۰ برخورداری 
فارسان از گاز طبیعی در استان چهارمحال 
عامل  )مدیر  حیدری  سیامک  بختیاری  و 
شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری( 
از  رسانه  اصحاب  با  ای  مصاحبه  در 
شهرستان  مشترکی   31216 برخورداری 
فارسان با خانواری بالغ بر 312٥۰ خبرداد 

و گفت : گازرسانی به مناطق محروم در راستای محرومیت زدایی و توسعه 
عدالت اجتماعی در اولویت کاری این شرکت قرار دارد ودر حال حاضر ۹۹.6 
درصد جمعیت شهری و روستایی این شهرستان از گاز طبیعی برخوردارند که 
این رقم شهرستان را در ردیف شهرستانهای سبز استان قرار داده است .مهندس 
کریم زاده )رئیس شرکت گاز شهرستان فارسان( با بیان این که از مجموع 6 
شهرو 2٤ روستای دارای خانوار این شهرستان عملیات گازرسانی به تمامی 
شهرها و همچنین 2۰ روستای این شهرستان با شبکه ای بالغ بر ٤33 کیلومتر 
و انشعابی بالغ بر 1837۹ عدد به اتمام رسیده است اخالق مداری و همگرایی 
مدیریت و کارکنان در شهرستانها را منشاء و زمینه ساز تحوالت و تغییرات 
عمده در جهت پیشبرد اهداف و ماموریت شهرستانها و نهایتا سازمان دانست 
و گفت: خوشبختانه زمینه تحقق این رسالت مهم در این شهرستان وجود 
دارد. مهندس کریم زاده گفت: با هماهنگی های به عمل امده مسئله وصول 
مطالبات در کل شهرستان با تغییر نگرشی ویژه و با تعامل سازنده با مردم در 
حال شکل گیری است ادامه داد به جهت جلوگیری از تبعات قطعی گاز 
مشترکین عالوه بر هشدار های مندرج در قبوض صادره قبل از انجام قطع گاز 
مشترکین در کلیه تعرفه های تجاری ،صنعتی و خانگی اخطاریه ای با مهلت 
چند روزه تسلیم مشترکین می گردد و در صورت عدم وصول مطالبات نسبت 
به قطع گاز اقدام خواهد شد وی از همکاران خواست این تعامل سازنده با 
مردم را در سرلوحه کار خود قرار داده و رسالت خودرا با توجه به این نکته 

به سرانجام برسانند. 

بازدید مدیركل دفتر فنی شركت توانیر از بهره برداری 
شركت برق منطقه ای غرب

کرمانشاه- خبرنگار زمان: مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت 
توانیر به منظور پیگیری برنامه های در دست اقدام برای گذر از پیک بار تابستان 
سال 13۹8 و بررسی پیشرفت پروژه های اصالح و بهینه سازی شبکه انتقال و 
فوق توزیع منطقه غرب از معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای غرب 
بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، دکتر 
علیپور و هیئت همراه در نشست مشترکی که با حضور مهندس علی اسدی 
مدیرعامل این شرکت، مهندس لبابی میرقوامی معاون بهره برداری و مدیران 
حوزه معاونت بهره برداری برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد 
پروژه های اصالح و بهینه سازی سال  13۹7 و میزان جذب بودجه و درصد 
پیشرفت فیزیکی طرح ها ارائه گردید. شایان ذکر است دکتر علیپور ضمن 
بازدید از ایستگاه های ٤۰۰ کیلوولت بیستون و 23۰ کیلوولت کرمانشاه2، 
طرح های اصالح و بهینه سازی انجام شده در این ایستگاه ها را بررسی و از 

اقدامات صورت گرفته ابراز رضایت کرد.

خبر

جشنواره  دوازدهمین  علیزاده:  سامان  ساری- 
کارآفرینان برتر استان مازندران با حضور مسئولین، 
نمایندگان و جمعی از کارآفرینان در سالن همایش 
های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار 
اداره کل، رمضان  به گزارش روابط عمومی  شد. 
مهدی زاده نماینده داوران جشنواره در دوازدهمین 
سالن  در  که  مازندران  برتر  کارآفرینان  جشنواره 
همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
با  برتر  کارآفرینان  شد،اظهارکرد:جشنواره  برگزار 
هدف ترویج و توسعه کارآفرینی 12 سال است که 

در استان برگزار می شود.
مشترک  افزایی  اشتغالزایی،هم  اینکه  بیان  با  وی 
بخش دولتی و خصوصی، تقویت روح کارآفرینی 
اهداف  جمله  از  کشور  های  سازی  تصمیم  در 
برگزاری این جشنواره بوده است، یادآورشد: از مهم 
ترین نتایج برگزاری چنین جشنواره ای گردآوری 
کانون  قالب  تحت  کارآفرین  هزار  شناسایی 3  و 

کارآفرینان بوده است.
نماینده داوران دوازدهمین کارآفرینان برتر مازندران 
با اشاره به اینکه فرآیند داوری در این فستیوال به 
صورت خوداظهاری کارآفرینان در سامانه کارآفرینان 
بوده است،تصریح کرد: انتخاب کارآفرینان برتر بر 
بر اساس بررسی  آیتم و شاخص  اساس چندین 
کارشناسان بوده است. وی افزود: نوآوری،توجه به 
اقتصاد مقاومتی و مسئولیت های اجتماعی،اشتغال و 
داشتن لوح و نشان های دریافتی از جمله آیتم های 

مورد نظر برای انتخاب کارآفرین نمونه است.
مهدی زاده با بیان اینکه با توجه به این شاخص 
ها 1۰ نفر به عنوان کارآفرین برتر در حوزه های 

مختلف انتخاب شده اند،خاطرنشان کرد: با توجه 
به شرایط اقتصادی جامعه فعاالن در حوزه اقتصادی 
یا باید وارد عرصه نوآوری شده یا از صحنه رقابتی 
محو شوند.وی گفت: باید این حس نوآوری را در 

سطح خرد و کالن تزریق کرد.
و  نوآوری  وجود  اینکه  به  اشاره  با  زاده  مهدی 
خالقیت در عرصه اقتصادی تنها راه ادامه حیات 
بنگاه های اقتصادی در دوره کنونی است،یادآورشد: 
این نوآوری در  سطح کالن  باید از طریق مدیریت 
نظام منطقه ای و در سطح خرد از طریق نفوذ به 

کسب و کارها تزریق شود.
داور دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر مازندران 
و  تکریم  برای   مناسب  فرصتی  را  فستیوال  این 
تشویق از کارآفرینان دانست و خاطرنشان کرد: بهبود 
فضای کسب و کار و ترویج کارآفرینی می تواند از 

طریق چنین جشنواره های محقق شود.
وی افزود: هرچند دوازدهمین سال از برگزاری این 
جشنواره می گذرد اما هنوز نتوانسته ایم به اهداف 
اصلی خود دست یابیم امید است تا در امر ترویج 
کارآفرینی قدم های اساسی برداشته شود. کامران 
اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
مازندران در ادامه با اشاره به اینکه ترویج و توسعه 
کارآفرینی و اشاعه روح امید در جوانان بیکار از جمله 
اهداف برگزاری این فستیوال است،اظهارکرد:با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور،کارآفرینی می تواند منجر 

به گردش چرخ های اقتصاد کشور شود .
وی با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم بین ایده و عمل 
حلقه مفقوده را پر کنیم،خاطرنشان کرد:جوانان ما 
ایده پردازان خارق العاده ای هستند اما مشکل بزرگ 
از آن جا آغاز می شود که افراد ایده پرداز ما جرات 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ندارند.مدیرکل  بیان 
مازندران با بیان اینکه باید به جوانان فرصت بیان 
ایده و خالقیت هایشان را داد،تشریح کرد:هرچند 6 
مرکز مشاوره برای شکوفا کردن ایده های خالقانه 
جوانان  در استان وجود دارد اما هنوز نتوانسته ایم 
به درستی از این مراکز برای مشاوره جوانان خالق 

استفاده کنیم.
ایجاد  و  بسترسازی  جهت  باید  گفت:دولت  وی 
ساختار مناسب برای توسعه زنجیره تبدیل ایده به 

عمل تالش های الزم را انجام دهد.
اصغری با بیان اینکه دانشگاه های ما در حال حاضر 
تنها مدرک آفرین هستند،افزود:عدم تعامل مناسب 
بین کارآفرینان و دستگاه های دولتی کار را برای 
کارآفرینان کمی سخت کرده است  که باید هرچه 

سریع تر این چالش برطرف گردد.
عبداله رضیان نماینده مردم جویبار، سیمرغ، سوادکوه 
و قائمشهر در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار کرد: 
از گذشته قطب تولیدات ما کشاورزی بوده اما در 
باید  کار  و  به کسب  ما  نگرش  نوع  حال حاضر 
تغییر کند.وی افزود:با توجه به ورودمان در عصر 
تکنولوژی کسب و کارهای خالقانه و فناورانه  را 

باید در مرکز توجه قرار دارد.
نماینده مردم سوادکوه و قائمشهر در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مازندران در نخبه پروری سرآمد 
در  هایی  غفلت  کرد:هرچند  است،تصریح  کشور 
بخش نخبگان و توجه به این قشر وجود دارد اما 
باید بسترهای الزم خدمت رسانی به این الگوهای 
مهم در جامعه هرچه سریع تر مهیا شده و برنامه 

ریزی برای کمک به بخش تولید انجام گیرد.

با هدف توسعه و ترویج کارآفرینی در بین جوانان؛

دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر مازندران برگزار شد

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 13٥٥ )اصالحی 

)87/6/11
بدینوسیله به  خانم صفیه آقاجان پور نام پدر مرتضی شماره ملی28۰221٤667 ابالغ 
میشود که  خانم فاطمه رستم لو  با وکالت اقای عبدالخالقی برای وصول مبلغ ده میلیون 
ریال   وجه )بدون محاسبه شخص بها(  به انضمام 1٤ قطعه سکه تمام بهار آزادی 
بموجب سند نکاحیه 6818-1373/3/21 مستند پرونده اجرایی۹7۰1۰1۹ که از طریق 
اجرای ثبت خوی علیه وراث مرحوم غالمرضا خضرلو  اجرائیه  صادر نموده  است.
چون طبق  گزارش مامور ابالغ اداره ادرس شما  بشرح  فوق شناخته نشده و و ابالغ 
واقعی به شما مقدور نشده و بستانکارهم نتوانسته  شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید  
لذا طبق درخواست وارده بشماره 13۹7۰٥۰13٤٤7۰۰۹2۹۹   –13۹7/1۰/1۹  وکیل 
بستانکار وباستناد ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 
13٥٥ )اصالحی87/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 
1۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس 
از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد 

شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
زئیس اداره ثبت اسناد وامالک –پرویز سلیمان پور 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹7۰۹۹8٤63٤3۰1۰81 شعبه 3 شوارای حل اختالف شهرستان خوی 

تصمیم نهایی شماره 
۹7۰۹۹7٤63٤3۰1٤۰1

خواهان :  بانک تجارت با وکالت جعفرصادق دادگر  محل اقامت :خوی خ امام – ک 
نواله خان – مجتمع نوراله خان ط ٤ واحد 11 

خواندگان:  1- آقای میر نقی میرعلی زاده کوه کمر فرزند میرمحمد 2- آقای حسین 
–کامیون  – خوی  :آذربایجان غربی  بنشانی  علی محمدلو فرزند طهمز قلی هردو 
  -۹٥13۰۰1٤3 بشماره  قراردادبانکی  وجه  مطالبه  موضوع:  خودراننده     داران 

۹٥/1۰/27بمبلغ ٤۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
رای شورا:در خصوص دعوی  بانک تجارت بمدیریت محمد افخم دغدغان با وکالت 
جعفرصادق دادگر   بطرفیت  1- آقای میر نقی میرعلی زاده کوه کمر فرزند میرمحمد 
2- آقای حسین علی محمدلو فرزند طهمز قلی  بخواسته مطالبه وجه یکفقره  بشماره 
۹٥133۰۰- ۹٥/1۰/27بمبلغ ٤۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال با احتساب  هزینه دادرسی  و تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل ؛ با عنایت  به جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه خواندگان 
علیرغم  ابالغ و اخطاریه  به آدرس بانکی و اطالع از دعوا و مستندات  آنه حاضر 
نشده  و الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در نتیجه کل دعوا را مصون از تعرض 
گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان با توجه به بقای اصول  مستندات در ید 
خواهان  در قبال مدعی  دعوی مشغول دانسته لذا شورا دعوی مطروحه را موجه و 
ثابت تلقی نموده  و چون خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  پرداخت 
دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا بمواد  1۹٤ و 1۹8و ٥1۹ ق.آ. د. م  حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ ٤۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  اصل خواسته  
با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول و پرداخت هزینه 
دادرسی  بمبلغ 1/6۰۰/۰۰۰ ریال و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف2۰  روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازایذه  بشناسنامه2صادره  پدرحیاتقلی  زادنام  رضائی  مرتضی  آقای 
حیاتقلی  مرحوم  پدرم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
دائمی  13۹7/8/7دراهوازاقامتگاه  درتاریخ  ایذه  زادبشناسنامه۹٤صادره  رضائی 
فرزندحیاتقلی  زاد  رضائی  مصطفی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت 
بشماره  زادفرزندحیاتقلی  رضائی  ازایذه2-مرتضی  شناسنامه13۹73صادره  بشماره 
زادفرزندحیاتقلی  رضائی  متوفی(3-محبوبه  ازایذه)پسران  شناسنامه2صادره 
مرادی  جان  ازایذه)دخترمتوفی(٤-ملکی  صادره  بشناسنامه183۰2۰3٤11 
فرزندخدامرادبشناسنامه6۰2۰صادره ازایذه)همسر متوفی(والغیروارث دیگری ندارد.
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.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع3اهواز-سیدجوادحسن زاده

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2٥66 -۹7/۹/21 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
پرویز شعبانی مقدم کالچایه  فرزند موسی بشماره  شناسنامه  31  صادره  از رودسر  
و کد ملی 26۹127٤36٥ بصورت  ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت  
276/32 متر مربع  پالک ٥٥۹8  فرعی  1٤٥ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  
218 تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در کالچای بخش  2۹  گیالن  خریداری  از 
مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
968- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2٥78 -۹7/۹/2٥ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  رحیم رستگار 
کنگاچر فرزند موسی بشماره  شناسنامه  2  صادره  از رودسر  و کد ملی 26۹131۹261 
بصورت  ششدانگ  یکباب  خانه  و مغازه به مساحت  ۹8/88 متر مربع  پالک 1163 فرعی  
1٥3 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  13٤8 تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در 
واجارگاه  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
966- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2٥71 -۹7/۹/2٥ هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم 
زهرا  باقری  مقدم گزافرودی فرزند محمد  بشماره  شناسنامه  16۰  صادره  از رودسر  
و کد ملی 26۹۰3٥266٤ بصورت  ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت  
136 متر مربع  پالک 3۰٤7  فرعی  1٤2  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  
183تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در قریه نوده  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از 
مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
965- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 13۹76۰318۰16۰۰۰٤۹۰ – مورخ 13۹7/٥/2٤ هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای بهروز ابراهیمی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه 268۰16٥632 صادره  از 
رودسر به شماره  ملی 268۰16٥632 در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب 
خانه  به مساحت 2٤8/62 متر مربع پالک 2۰7 فرعی  از 17٤  اصلی  مفروز  و مجزی  
شده از پالک – فرعی از 17٤ اصلی واقع در قریه جعفرسرا خریداری  شده  از مورد 
مالکیت سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
1000- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۰

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰23٥7 -۹7/8/26 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  
سهراب مخدوم واجاری فرزند آقاجان  بشماره  شناسنامه  881  صادره  از رودسر  و 
کد ملی 26۹۰3762۰2بصورت  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر بنای احداثی 
به مساحت  3۰٥ متر مربع  پالک 116٤فرعی  1٥3  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از 
قطعه  88٥ تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در واجارگاه  بخش  2۹  گیالن  خریداری  
از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
974- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰23۹٤ -۹7/8/2۹ هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
ابراهیم شجاعی لزربن فرزند اسحق بشماره  شناسنامه  2۰۹  صادره  از رودسر  و 
کد ملی 26۹۰٥1۰812بصورت  ششدانگ اعیان  یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب  
سوئیت  به مساحت  ٥٤٥/12 متر مربع  پالک 822 فرعی  3۰۹  اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده  از پالک اعیان  یک فرعی از اصلی مذکور  واقع  در هلوکله  بخش  
2۹  گیالن  خریداری  از مالک  وراث افراسیاب زاده امیری محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
972- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰236٥ -۹7/8/6 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای عقیل 
محمودی ویلنی فرزند رحیم بشماره  شناسنامه  3۰۰ صادره  از رحیم  آباد  و کد ملی 
631۹77۹731 بصورت  ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه محصور  به مساحت  
268 متر مربع  پالک 116٥  فرعی  1٥3  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  
1218 تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در واجارگاه  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از 
مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
973- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13۹76۰318۰۰8۰۰372۹ – مورخ 13۹7/۹/2٤ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی محمد حیدرپور فرزند محمدباقر بشماره  شناسنامه 66۹3صادره از رودسر در 
ششدانگ یک باب  مغازه به  مساحت 16/8٤  متر مربع  به شماره  پالک 2٤82 فرعی 
از 21٥  اصلی  واقع در  شهر رودسر بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک رسمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
1٥  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 رابه 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.
1044- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۰

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2٥٤۰ -۹7/۹/1٥ هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  
عیسی تقی  پور بی  باالن فرزند عبداله  بشماره  شناسنامه  3 صادره  از رودسر  و 
کد ملی 26۹12٤67٤٤ بصورت  ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت  
2۹3/٥۰متر مربع  پالک ٥٥۹۹ فرعی  1٤٥  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  
1٥1تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در کالچای  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از 
مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
979- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 8٥  با شماره موتور 166۰1۹۰و 
شماره شاسی s1٤1228٥۹173٥6با شماره پالک ٤٤۹م2٥ ایران 72 بنام مرتضی 

بابل صالح پور عمرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز پژو ٤۰٥ جی ال ایکس مدل 77 با شماره موتور 22٥277۰1٤۰7و شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   82 ایران  پالک ۹٤٤ج٤٤  شاسی 773۰23۹6با شماره 

بابل اعتبار ساقط می باشد 

طرح ملی ۴۰سال ۴۰ کاروان جمعیت در گلستان

سلیمانی- گلستان: هالل احمر با حضور رئیس 
جمعیت هالل احمر در گلستان آغاز به کار کرد.

رئیس  پربرکت  سفر  با  همزمان  گفت:  پیوندی   
پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه  در  و  جمهور 
انقالب شکوهمند اسالمی، جمعیت هالل احمر 
در نظر دارد در ٤۰ نقطه محروم کشور این طرح 
را عملیاتی نماید که امروز شاهد افتتاح رسمی این 
طرح ملی در روستای قره سو  شهرستان آزادشهر 
واقع در شرق گلستان به اجرا در خواهد آمد، هستیم. 
رئیس جمعیت هالل احمر تصریح کرد: در کاروان 
های سالمت جمعیت هالل احمر خدماتی شامل 
داروخانه، دندانپزشک، پلی کلینیک های تخصصی 
و فوق تخصصی به مردمان مناطق محروم  و کم 

برخوردار روستاها به صورت رایگان ارائه می شود. 
وی  در ادامه افزود: این طرح ملی همزمان با سفر 
ریاست محترم جمهور در روستای قره سو شهرستان 
آزادشهر آغاز شد و تا پایان اسفند ماه کاروان سالمت 
در ٤۰ نقطه سراسر کشور در استان های مختلف 
در  کرد:  خاطرنشان  پیوندی  داشت.  خواهد  ادامه 
استان گلستان ٤۰ خانه هالل به عنوان محل اولیه رفع 
مشکالت در حوادث با طراحی مدون و جامعه محور 
که همان مدیریت بحران از پایین به باالست، در این 
استان آغاز خواهد شد. پیوندی اذعان داشت: امید 
آن داریم که با این ٤۰ خانه هالل و کاروان سالمت 
بتوانیم گوشه ای از نیازمندی های مردم را در حوزه 

سالمت و در حوزه حوادث احتمالی برطرف کنیم.

کسب رتبه برتر سازمان فاوا در شهرداری اصفهان

فناوري  سازمان  مدیرعامل  اصفهان:  بهادری- 
اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با اعالم 
این خبر گفت:  این سازمان در ارزیابي عملکرد 
انجام شده در 8 ماهه سال جاري موفق به کسب 
هاي شهرداري  سازمان  سایر  میان  در  اول  رتبه 
اهداف  به  اشاره  با  ابطحي  حمیدرضا  شد.سید 
در  اقدام  این  کرد:  اضافه  ارزیابي،  این  اجراي 
بر  مبني  اصفهان  محترم  شهردار  تأکید  راستاي 
تقویت و گسترش ارزیابي و رتبه بندي عملکرد 
اهداف  به  نیل  و همچنین  وابسته  سازمان هاي 
برنامه اصفهان 1٤۰۰ در بازه زماني فروردین تا آبان 
ماه ۹7،  به طور رسمي توسط مدیریت هماهنگي 
و نظارت معاونت هماهنگي امور مناطق و سازمان 

هاي شهرداري اصفهان  انجام شد.وي با اشاره به 
شاخص هاي این ارزیابي  اظهار کرد: مهمترین 
تحقق  شامل  دوره  این  ارزیابي  هاي  شاخص 
پروژه  و  ها  طرح  پیشرفت  اختصاصي،  اهداف 
ها، تحقق بودجه، بازپرداخت بدهي ها و وصول 
مطالبات، دستیابي به توانمندي ویژه، ارائه آمار و 
اطالعات و گزارش پرسنلي و جذب مشارکت ها 
بود  که در این راستا همکاران سازمان توانستند با 
تالش فراوان در مجموع این سازمان را به رتبه برتر 
سازمان هاي شهرداري ارتقا دهند.ابطحي تاکید 
کرد: در این دوره ٥۰ درصد از امتیاز به دستیابي 
اهداف اختصاصي سازمان، پیشرفت طرح ها و 

پروژه ها و تحقق بودجه اختصاص داشت.
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مجازات راننده ای كه با مخدوش كردن پالک خودرو 
وارد محدوده طرح ترافیک می شد

بود  شده  باعث  پالک  کردن  مخدوش  با  که  خودرو  یک  مالک 
جریمه های ورود به محدوده طرح ترافیک او به حساب یک خودروی 
دیگر نوشته شود، به دام افتاد و از سوی دادگاه به حبس و جزای نقدی 

محکوم شد.
پنجم مرداد ماه سال جاری به شهرداری تهران گزارش رسید که مالک 
خودروی بی ام دبلیو ادعا می کند ترددی در محدوده طرح ترافیک 

نداشته اما مشمول جریمه شده است.
با پیگیری های شهرداری و دریافت تصاویر تردد خودرو از شرکت 
کنترل ترافیک مشخص شد راننده یک دستگاه خودروی پراید با 
مخدوش کردن پالک و تغییر عدد ٤ به 1 مرتکب جرم و وارد محدوده 
طرح ترافیک می شده است. بدین ترتیب تمام عوارض و جرایم تردد 
خودروی پراید در محدوده طرح ترافیک به حساب خودروی بی ام 

دبلیو ثبت می شد. 
با شکایت شاکی و گزارش شهرداری و در اختیار گذاشتن تصاویر 
مربوط به مخدوش کردن پالک، پرونده در شعبه 116٥ دادگاه کیفری 
دو مجتمع قضایی قدس تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به 
صدور حکم 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی برای راننده مجرم 
شد.  در ماه گذشته با همکاری مشترک معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری و پلیس راهور تهران بزرگ، دارندگان بیش از  هزار خودرو 
که پالک خودروهایشان را برای ورود به محدوده های طرح ترافیک 
و زوج یا فرد مخدوش یا پنهان کرده بودند، شناسایی و به دستگاه 

قضایی معرفی شدند.
بر اساس ماده 72۰ قانون مجازات اسالمی، هر کس ارقام و مشخصات 
پالک وسایل نقلیه موتوری را تغییر دهد یا پالک وسیله نقلیه موتوری 
دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پالک تقلبی بکار برد... به حبس 

از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بر اساس مصوبه طرح ترافیک سال ۹7، خودروهایی که بدون خرید 
مجوز وارد محدوده طرح ترافیک شوند، عالوه بر اعمال جریمه از 
سوی پلیس راهور، هزینه عوارض طرح ترافیک را نیز به شهرداری 

بدهکار خواهند شد. 
ورود مجاز به محدوده طرح ترافیک، تنها با ثبت نام در سایت »تهران 
من« به نشانی my.tehran.ir و شارژ حساب از طریق کارت های 
بانکی امکان پذیر است. کسانی که تاکنون بدون مجوز وارد طرح 
ترافیک شده اند نیز می توانند در همین سایت با پرداخت بدهی و شارژ 

حساب، از جریمه های بعدی خود جلوگیری کنند.

خبر

سرطان در كمین سیگاری ها 

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با اشاره به اینکه ایرانی ها ساالنه 1۰ هزار 
در  این  گفت:  می خرند،  سیگار  تومان  میلیارد 
هزینه  تومان  میلیارد  هزار  که 3٥  است  حالی 
از استعمال دخانیات  بیماری های ناشی  درمان 

است.
به گزارش پیام زمان ، عبدالرحمن رستمیان در 
نشست خبری که در ارتباط با همایش سیگار و 
سیاست گذاری سالمت محور برگزار شد، اظهار 
دلیل  به  ریه  از سرطان های  داشت: ۹۰ درصد 
استعمال دخانیات به ویژه سیگار ایجاد می شود 
بیماری های  از  ناشی  مرگ های  درصد   2٥ و 
قلبی و عروقی نیز به دلیل مصرف سیگار است 
نیز  خودایمنی  و  استخوان  پوکی  بیماری های 

می توانند ناشی از این مساله باشند. 
سیگار جهش  استعمال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سلولی ایجاد می کند گفت: پیشگیری از مصرف 
با  که  می رود  شمار  به  ضروری  امر  دخانیات 
کاهش تقاضا و عرضه می توان در این جهت 
اقدام کرد و کاهش تقاضا بخشی از آن از طریق 

آموزش و نصیحت ایجاد می شود. 
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
باید  بیان داشت: در زمینه کاهش عرضه  تهران 
توجه داشت که دسترسی به سیگار باید آسان  
نباشد و متاسفانه اقدامات درستی در این زمینه 
نشده  انجام  سیاست گذاران  توسط  کشور  در 
با  مبارزه  کنوانسیون  داشت:  بیان  وی  است.  
دخانیات 12 سال پیش ایجاد شد و بر اساس 
آن عرضه دخانیات به افراد زیر 18 سال ممنوع 
است و همچنین نزدیک مدارس نباید این عرضه 
انجام شود که متاسفانه بسیاری از قوانین این 

کنوانسیون در ایران رعایت نمی شود. 
رستمیان گفت: ایرانی ها ساالنه 1۰ هزار میلیارد 
تومان هزینه خرید سیگار و دخانیات می کنند 
درمان  برای  هزینه  تومان  میلیارد  هزار  که 3٥ 
از استعمال دخانیات است؛  بیماری های ناشی 
بنابراین پیشگیری از این مساله امری ضروری به 
شمار می رود.  وی ضمن انتقاد از مالیات اندک 
برای  مالیات  سودمند ترین  گفت:  دخانیات  و 
و  است  سیگار  از جمله  آسیب رسان  کاالهای 
سازمان مدیریت، دولت و مجلس باید اقدامات 
جدی در این زمینه انجام دهند و مالیات را در 

این زمینه افزایش دهند. 
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران بیان داشت: درآمد مالیات اختصاص یافته 
بر دخانیات باید صرف افزایش فضای فیزیکی، 
پیشگیری از استعمال دخانیات و سالمت افراد 
همایش  در  ما  که  باشد  دانش آموزان  ویژه  به 
سیگار و سیاست گذاری های سالمت محور این 
موضوعات را به صورت کامل مطرح و مطالبه 
می کنیم.  وی با اشاره به اینکه کارخانه های تولید 
سیگار در کشور دو برابر شده است، گفت: طی 
از  کشور  در  توتون  مصرف  گذشته  سال   1۰
2هزار تن به 1٥ هزار تن رسیده و این مساله 
ضرورت قانون گذاری و پیشگیری از استعمال 

دخانیات را نشان می دهد. 

خبر

صاحبان  سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
گفت:  ایران،  انسانی  داروهای  صنایع 
هرچند ممکن است تولید برخی داروها به 
دلیل تحریم ها زمان ببرد اما تولید داروهای 
مرتفع  را  ها  نگرانی  از  بسیاری  جایگزین 

می کند.
داروهای  بیشتر  افزود:  علیمیان،  مهرداد   
می شود  تامین  داخل  در  نیاز کشور  مورد 
باعث شده  آمریکا  های  تحریم  اینکه  با  و 
تا تولید برخی از داروها با مشکل و تاخیر 
مواجه شود اما تجربه تحریم های این سال 
ها باعث شده تا بتوانیم راه های جایگزینی 

را پیدا و کمبودها را حل کنیم.
وی با اشاره به این موضوع که بارها عنوان 
شده است، غذا و دارو جزو موارد تحریمی 
نیست، گفت: دارو به طور مستقیم تحریم 

تازه  های  تحریم  که  وقتی  از  اما  نیست 
آمریکا وضع شده است بسیاری از شرکت 

از  گرفتیم،  می  آنها  از  اولیه  مواد  که  هایی 
ما قطع کرده  با  را  آمریکا روابطشان  ترس 

را  پول  انتقال  الزاما  دارو  اند چراکه خرید 
این  و  است  روبرو  با مشکل  که  طلبد  می 
وجود  به  جدید  های  تحریم  را  مشکالت 
آورده اند. رئیس کمیته صادرات سندیکای 
ایران،  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
تولید  است  ممکن  هرچند  داشت:  اظهار 
زمان  این مشکالت  دلیل  به  داروها  برخی 
ببرد اما تولید داروهای جایگزین بسیاری از 

نگرانی ها را مرتفع می کند.
تصمیم  خواستار  راستا  همین  در  علیمیان 
و  مناسب  موقع  در  درست،  های  گیری 
صنعت  فعاالن  با  همراهی  و  تعلل  بدون 
بیماران  اول  درجه  در  تا  شد  داروسازی 
صنعت  دوم  درجه  در  و  نشوند  متضرر 
بتواند برنامه ریزی درستی برای تهیه دارو 

داشته باشد.

مـردم نـگران کـمبود داور نـباشند

تشریح  در  نژاد«  خلیلی  »رضا  سرهنگ 
یکی  شکایت  پی  در  کرد:  بیان  خبر  این 
پسر  از  اخاذی  بر  مبنی  شهروندان  از 
نوجوانش توسط افرادی در یکی از شبکه 
های اجتماعی، بررسی موضوع در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
مالباخته در  این  افزود: پسر نوجوان  وی 
خود  که  ناشناسی  فرد  با  مجازی  فضای 
یک  و  شده  آشنا  کرده  معرفی  دختر  را 
مدت با هم تبادل متن وعکس خصوصی 
داشته اند و نهایتا آن فرد ناشناس با تهدید 
اطالعات  و  عکس ها  همین  انتشار  به 
خصوصی از این پسر نوجوان بیش از ٤۰ 

میلیون ریال اخاذی می کند.

خلیلی نژاد با اشاره به اینکه فرد کالهبردار 
از  سال  یک  طی  را  مبلغ  این  تدریج  به 
این پسر نوجوان دریافت کرده بود، اظهار 
کرد: ماموران پلیس آگاهی با جمع آوری 
در  تخصصی  اقدامات  و  الزم  مستندات 
سه  که  متهمان  سرانجام  مجازی  فضای 
پسر جوان بودند را شناسایی و آنان را با 

هماهنگی قضایی دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: این سه نفر در مواجهه 
به  صراحتا  پلیس  مستندات  و  مدارک  با 
انجام بزه انتسابی و اغفال مالباخته با جا 
زدن خود به عنوان یک دختر اقرار کردند 
قضایی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  با  و 

معرفی شدند.

 دستگريي پرسان زن منا
 در فضای  مجازی

اجرای  از  پایتخت  انتظامی  فرمانده 
بیست ویکمین مرحله از طرح رعد خبر داد 
و گفت: با تالش همکارانم ٥۰۰ نفر سارق 
مالخر شناسایی و دستگیر شدند؛ 237 نفر از 

دستگیر شدگان سابقه  دار هستند.
پلیس  رعد  طرح  از  یکم  و  بیست  مرحله 
کالنتری های  ماموران  تالش  با  پیشگیری 
رقم  گذشته  ساعت   72 در  پایتخت  سطح 
خورد.  سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی 
با  اظهار داشت:  اعالم خبر فوق  با  پایتخت 
حول و قوه الهی و تالش همکارانم و اخذ 
از  نفر   ٥۰۰ توانستیم  قضایی  حکم   267
آنها  مالخران و عوامل و همدستان  سارقان، 
را شناسایی و دستگیر کنیم.  فرمانده انتظامی 

پایتخت تصریح کرد: 7۰۰ پرونده سرقت در 
دستور کار پلیس قرار داشت که در این طرح 
کشف  مردم  مسروقه  اموال  از  مورد   76٥۰
شد؛ 86 درصد از اموال مکشوفه به صاحبان 
و مالکین آن تحویل داده شد و مابقی با کمک 
سارقان و پرونده های موجود در حال شناسایی 
در  پایتخت  انتظامی  مقام  عالی ترین  است.  
پاسخ به پرسشی درخصوص ارسال پیامکی 
به دارندگان طرح ترافیک درمورد  دریافت 
کارت سالیانه و اینکه آیا تردد به محدوده زوج 
و فرد و ترافیک قرار است با کارت و توسط 
نیروی انسانی پلیس سنجیده شود یا نه، گفت: 
ورود به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک 

صرفا با دوربین کنترل می شود.

 ورود غیرمجاز به زوج و فرد و طرح ترافیک
 رصفا اب دوربین جریمه یم شود

دادستان تهران درخصوص فیلترینگ اینستاگرام و اینکه 
در فضای مجازی چه اقدامات مجرمانه ای رخ می دهد 
و اینکه به عنوان شهروند باید چه رفتاری نداشته باشیم 
گفت: در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم یعنی 
پرونده ها ۹۰ عنوان دارد خیلی از اینها مبتال به همه مردم 

نیست. مثل دسترسی به داده های مخابراتی. 
عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگوی رادیویی 
وضعیت  آخرین  شهر  پارک  برنامه  و  تهران  شبکه 

رسیدگی به پرونده مهم قضایی را تشریح کرد.
وی درخصوص پرونده سالطین کاغذ و رسیدگی به 
این پرونده گفت: در بحث کاغذ ما کال دو نوع پرونده 
داشتیم کسانی که ارز گرفتند برای ورود کاغذ و آن را 
در بازار آزاد فروختند و کاغذ نیاوردند داخل کشور اما 
گروه دومی هم بودند که ارز گرفتند و کاغذ آردند اما 

کاغذها را با فاکتور جعلی با قیمت ارز آزاد فروختند

این افراد نه تنها در کاهش قیمت تأثیر گذار نبودند بلکه 
وضعیت کاغذ و قیمت آن را بدتر کردند و تاکنون 1٤ 
نفر در این حوزه بازداشت شدند البته 3 متهم هم به 
خارج از کشور متواری شدند و 1٥۰ میلیون دالر ارز 

گرفته اند البته تا امروز این عدد به دست آمده است.
وی افزود: یادمان باشد برخی از متهمان می آیند یک 
سری افراد را اجیر می کنند و از طریق این افراد کارهای 
مجرمانه انجام می دهند.در این حوزه گفته می شود 2 
هزار تن کاغذ با ارز آزاد در بازار فروخته شده است 
و البته ما ٤ پرونده تشکیل داده ایم.دادستان تهران درباره 
استفاده از مدارک هویتی افراد غیر گفت: ما از قبل گفته 
بودیم که بستن منافذ وقوع فساد مهمترین اصل برای 
برخورد با فساد است.ما در تمام جلسات تأکید کرده 
ایم که دستگاه ها باید منافذ فساد را ببندند و راه حل این 

است که دستگاه ها به وظایفشان عمل کنند.

جعفری دولت آبادی گفت: وقتی من می آیم شرکتی 
تأسیس می کنم باید بانک مرکزی بررسی کند که اصل 
من اهلیت تشکیل چنین شرکتی دارم یا نه؟ اصال من 

حداقل سواد را دارم؟
امروز دستگاه ها می گویند ما کاری به این کارها ندارمی 
و هر کسی که می خواهد بیاید و ما برای او شرکت 
ثبت می کنیم.وی گفت: بستن منافذ فساد وظیفه همه 

دستگاه ها است و این راه مبارزه اصلی با فساد است.
دادستان تهران درخصوص فیلترینگ اینستاگرام و اینکه 
در فضای مجازی چه اقدامات مجرمانه ای رخ می دهد 
و اینکه به عنوان شهروند باید چه رفتاری نداشته باشیم 
گفت: در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم یعنی 
پرونده ها ۹۰ عنوان دارد خیلی از اینها مبتال به همه مردم 

نیست. مثل دسترسی به داده های مخابراتی.
وی ادامه داد: تشویق و ارتکاب به جرم هتک حیثیت 

دیگران نشر اکاذیب امروز داریم می بینیم که با انتشار 
یک شایعه وضع کشور را بهم میریزند یک روز می آیند 
یک خودکشی و شکنجه را نسبت می دهند که تمام 
قوای کشور را تحت تأثیر قرار می دهند عناوین مجرمانه 
متعدد است.جعفری دولت آبادی درخصوص برخی 
شبکه های قماربازی و شرط بندی و اینکه برخی از اینها 
شماره حساب دارند گفت: اینها دست سیسنم بانکی 
کشور است و دست ما نیست ما بعد از تشکیل پرونده 
می توانیم ورود کنیم. ما زمانی ورود می کنیم که نهادهای 
امنیتی به ما گزارشی بدهند.وی ادامه داد: ما بارها توصیه 
کرده ایم که مردم به هر کسی اعتماد نکنند و پولشان را 
به دست هرکسی ندهند پرداخت سود به افراد اشکال 
دارد و چند ماه پیش پرونده ای تشکیل شد و اموالی از 

متهم به دست آمد متهم درخواست مهلت کرده است.
اما نکته این است که مالی که از متهم به دست آمده 

کمتر از ارزش مالی است که از مردم گرفته است متهم 
و  است  کرده  همکاری  است  توانسته  که  آنجایی  تا 
پیشنهاد کرده تا سختمانهایش را بسازد.دادستان تهران 
درخصوص استفاده از ذرت دامی و پرونده ای که برای 
آن دو شرکت ایجاد شده است گفت: امنیت غذایی یکی 
از مهمترین امنیت هایی است که به سالمت و بهداشت 
افراد و امنیت عمومی بر میگردد لذا وقتی دستگاه ها 
گزارش دادند اقدامات خوبی انجام شد.دو خط تولید 
توقیف شد اما ما شنیدیم که حریرچی گفته است به 
ذات استفاده از ذرت دامی اشکالی ندارد اما در جایی 
دیگری وزارت بهداشت گفته است که این کار تخلف 
بوده است.این پرونده در کرج مطرح شده است چون 
اتهامات درخصوص این شرکت ها مطرح شده است 
باید منتظر نظر دادگاه باشیم و از وزارت بهداشت هم 

می خواهیم نظارت های خود را افزایش بدهند.

فضای مجازی بستری برای اقدامات مجرمانه 

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹76۰331۰11۰۰138٤مورخه 13۹7/۰7/۰3 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صید محمد 
عبدی ماموئیان بشناسنامه شماره 1۹۰ صادره از نورآباد فرزند علیخان در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 7۰/٥۹ مترمربع از قطعه17 تفکیکی 
مفروز از پالک شماره 63۰ فرعی از 17۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای  
علی ایلداری و با مالکیت مالک اولیه آقای عبدالحسین ترابی تایید می نماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ 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. ۹7/3۰۰۰٤/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/1۰/1۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/1۰/26
سیروس قنبرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی حمل و نقل متحد کرج 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مذکور دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( که در محل حسینیه سید الشهدا، واقع در 
کرج – حصارک پائین – خیابان امامزاده محمد- میدان بسیج – جنب پارک بسیج در 
روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17 از ساعت 10 صبح الی ساعت 12 تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
یاد آوری می شود : الف-  در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد 
می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید، در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و افراد 
غیر عضو فقط یک وکالت از سوی اعضاء می تواند داشته باشد و همچنین برگه های 
نمایندگی مذبور با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان نماینده تعاونی و بازرس 
معتبر خواهد بود. و به منظور تنظیم و تایید وکالت نامه ها، وکیل و موکل به همراه 
یکدیگر از تاریخ انتشار این اطالعیه به مدت 10 روز از ساعت 10 صبح تا 13 در دفتر 
شرکت تعاونی به یکی از اعضای هیئت مدیره که در دفتر تعاونی حضور دارد مراجعه 
فرمایند. مصوبات این مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
ج( این جلسه با حضور هر تعداد نفر اعضاء رسمیت خواهد یافت و همچنین جلسه 

مجمع عمومی یاد شده راس ساعت مقرر تشکیل و خاتمه خواهد یافت. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم و 
تصویب در خصوص صورت های مالی سال 1396 - 3- پیشنهاد و طرح و تصویب بودجه 
سال 1397 - 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل. 5- طرح و تصویب افزایش حق 
شارژ )ماهیانه تعاونی( 6- طرح و تصویب و تفویض اختیار الزم به هیئت مدیره جهت 
اخذ وام و تسهیالت الزم از بانک ها و سایر منابع اعتباری 7- طرح و تصویب و تفویض 

اختیارات الزم به هیئت مدیره جهت پیگیری و خرید اتوبوس های جدید

علی اکبر زلف خانی – رئیس هیئت مدیره 

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

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13۹76۰331۰٥٥۰۰2٤۹8 مورخه ۹7/1۰/1۰هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم 
مدد هادی فرزند هدایت بشماره شناسنامه 2۰صادره از سراب در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 16۹/38 متر مربع پالک فرعی از3٥ اصلی واقع در سیدجمال الدین 
خریداری از مالک رسمی اقای محمد موسی رنجبرپور ازصفحه یک  دفتر 2٥٤  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ روز اگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد م.الف11٥8
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی
شماره بایگانی شعبه:۹7۰٥٤۹-تاریخ تنظیم:۹7/1۰/2٥-خواهان:محمدمحمدحسینی 
تقدیم  دادرسی  اعسارازهزینه  بخواسته  هداحمیداوی  خواندگان  حاجیوربطرفیت 
دادگاه های عمومی اهوازنموده که جهت رسیدگی به شعبه۹دادگاه حقوقی اهوازواقع 
تندگویان  قضایی  نیوسایدمجتمع  اول  عامری  خوزستان-اهوازانتهای  دراستان 
ارجاع وبه کالسه۹7۰٥٤۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹8/2/۹ساعت1۰:3۰ 
ودرخواست  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  وبه  است  شده  تعیین  صبح 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  73قانون  تجویزماده  هاوبه  خواهان 
درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
اعالم  دادگاه مراجعه وضمن  به  ازمفادآن  ازنشرآگهی واطالع  شودتاخواندگان پس 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.ضمناموضوع جلسه استماع گواهی گواهان است.
منشی شعبه9دادگاه حقوقی اهواز-قاسمی زنگنه

آگهی حصروراثت
خانم زینب طرفی فرزندچاسب بشماره شناسنامه1728صادره ازماهشهردرخواستی 
تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته   ۹7۰۹۹87۰787۰۰٤1٥ شماره  به 
وتوضیح داده که مرحوم حمزه بریهی فرزندعلوان به شماره شناسنامه٤۹7۰۹صادره 
1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دزفول  ۹7/6/٤درشهرستان  اهوازدرتاریخ  از 
فوق)زوجه متوفی(2-حدیث بریهی به شماره شناسنامه 6۹2۰۰٤2371صادره ازدزفول 
3-آیات بریهی به شماره شناسنامه 72۹۰۰٥٤٥63صالدره از دزفول٤-اسرابریهی به 
به  بریهی  متوفی(٥-علوان  ازدزفول)دختران  1۹۹212٤77۹صادره  شناسنامه  شماره 
شماره شناسنامه 181صادره ازدشت آزادگان)پدرمتوفی(6-خاچیه بریهی به شماره 
شناسنامه121صادره ازدشت آزادگان)مادرمتوفی(والغیر.پرونده کالسه۹7۰٤31دراین 
شورا ثبت گردید.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی 
نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  نامه  داردباوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  گواهی  داردواال  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 

ورسمی که بعداز این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای شعبه7شهرستان دزفول-حسین رئوفی مهر

آگهی حصروراثت
آقای محمدمحمدی زاده نام پدرابراهیم بشناسنامه٤627٥صادره ازدزفول درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۹7۰3٤٤مرحوم ابراهیم 
محمدی زاده بشناسنامه1۰٤22 صادره دزفول درتاریخ۹7/8/6دردزفول اقامتگاه دائمی 
بشناسنامه21صادره  باال2- محمودمحمدی زاده  فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی 
زاده  دزفول ٤-مسعودمحمدی  بشناسنامه2٤٥صادره  زاده  دزفول3-عبداالمیرمحمدی 
)پسران  بشناسنامه638صادره دزفول  زاده  بشناسنامه٤۹صادره دزفول٥-ناصرمحمدی 
متوفی(6-فرخنده محمدی زاده بشناسنامه168صادره دزفول)دخترمتوفی(والغیر.پرونده 
دراین شعبه ثبت گردیده است.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نمایدتا هرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دادگاه عمومی دزفول

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2٤7٤ -13۹7/۹/6 هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  خانم 
هاجر بخش پور خانسری فرزند ولی بشماره  شناسنامه  ۹۹7  صادره  از رودسر  و 
کد ملی 26۹۰٤۹2687 بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل بر بنای  احداثی 
به مساحت  67/1٤ متر مربع  پالک 3۹7 فرعی از22٥  اصلی  مفروز  و مجزی  
شده  از قطعه  ٤16 تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در چایخانسر بخش  2۹  گیالن  
خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
970- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13۹76۰318۰2۰۰۰2٥7۰ -13۹7/۹/2٥ هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  حیدر بابایی 
سزیرود فرزند عیسی  بشماره  شناسنامه  1۰۰  صادره  از رودسر  و کد ملی 631۹66۰۹7 
بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل  بر یک باب  خانه به مساحت  2٥٤/2٥متر 
مربع  پالک 1167 فرعی  1٥3 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  ٤۰٥ تفکیکی  از 
اصلی مذکور  واقع  در قریه واجارگاه  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  
سازمان  اموال  وامالک  بنیاد مستضعفان  انقالب اسالمی محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
980- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰2381 -۹7/8/27 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای حسن رضائی 
نودهی فرزند تقی  بشماره  شناسنامه  یک صادره  از رودسر  و کد ملی 26۹13362٥٥ 
بصورت  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت  33/66 متر مربع  پالک 3۰٥۰ فرعی  1٤2  
اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  26٤تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در نوده  بخش  
2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
969- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ثالث  اعتراض  خواسته  به  رودباردادخواستی  سلمان صفری  خواهان  اینکه  به  نظر 
اجرایی نسبت به قرار تامین خواسته  773/۹6به طرفیت فرید علی اوسطی به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه اول حقوقی شورای 
حل اختالف به کالسه 761/۹7 ثبت و برای تاریخ۹7/11/2۰ ساعت 1۰:1٥ وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب  به 
نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده 
می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف کاشان

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰238۹ -۹7/8/28 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  علیرضا فریدی 
فرزند حسین بشماره  شناسنامه  82183  صادره  از تبریز و کد ملی 137383۰٤۰۹ 
بصورت  ششدانگ  یک قطعه  زمین  با بنای احداثی به مساحت  178/٤1 متر مربع  
پالک 3۰٤۹  فرعی  1٤2  اصلی واقع  در ٤قریه نوده بخش  2۹  گیالن  خریداری  
از مالک  رسمی آقای اصغر مرادی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
971- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26
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 صادرات نفت ایران به كره جنوبی
 از سرگرفته شد

یک منبع آگاه خبر داد که قرار است یک خریدار 
نفتی از کره جنوبی در ماه ژانویه حدود 2 میلیون 

بشکه میعانات گازی ایران را دریافت کند.
بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه خبر داد که 
قرار است یک خریدار نفتی از کره جنوبی در ماه 
ژانویه حدود 2 میلیون بشکه میعانات گازی ایران 

را دریافت کند.
این محموله اولین واردات نفت کره جنوبی از ایران 
پس از ٤ ماه وقفه محسوب می شود. کره جنوبی، 
از  پیش  نفت در جهان،  بزرگ  پنجمین خریدار 
اعمال تحریم های نفتی ضد ایرانی آمریکا در ماه 
نوامبر، واردات خود از این کشور را متوقف کرده 

بود.
موضوع  حساسیت  علت  به  که  آگاه  منبع  این 
درخواست کرد نامی از او برده نشود، گفت: اولین 
محموله که بار آن حدود ۹6۰ هزار بشکه میعانات 
گازی است )یک نوع نفت خام فوق سبک که 
معموال با پردازش گاز طبیعی تولید می شود(، قرار 
است این هفته به بندر اینچئون کره جنوبی برسد.  

داده های رفینیتیو ایکون نشان می دهد، سیلویا وان، 
نفت کش حامل ۹۹٥ هزار بشکه نفت ایران، قرار 

است در 1٥ ژانویه به کره جنوبی برسد.
طبق گفته منبع آگاه، محموله دوم که شامل ۹۹۰ 
به کره  ماه  این  ادامه  نفت است، در  هزار بشکه 
خواهد رسید. کره جنوبی در ماه نوامبر، معافیت 
دریافت  آمریکا  ضدایرانی  تحریم های  از  موقتی 
کرد که طی آن به این کشور اجازه داده شده است 
روزانه 2۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند، که 
بیشتر آن به میعانات گازی تخصیص داده خواهد 
بزرگترین  مالک  اینوویشن،  اس کی  رییس  شد. 
پاالیشگاه کره جنوبی، اس کی انرژی، هفته گذشته به 
رویترز گفت: انتظار می رود خریداران کره ای نفت 
ایران، در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه، واردات نفت 

خود از ایران را آغاز کنند.
خریداران کره ای نفت ایران شامل اس کی انرژی، 
پتروشیمی اس کی اینچئون، که مالک آن هم اس کی 
و  اویل بنک  هیوندای  شرکت  است،  اینوویشن 

پتروشیمی هانووا توتال، می باشند.

خبر

 تولید 1۰ هزار گیگاوات انرژی برق آبی
  تا پایان سال

مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور گفت: با توجه به 
بارش های پاییزی،پیش بینی می شود انرژی تولید شده تا پایان سال 

جاری به 1۰ هزار و ٥۰۰ گیگاوات ساعت برسد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، فربد استیری، گفت: میزان 
انرژی تولید شده نیروگاه های برق آبی کشور از ابتدای سال جاری 8 
هزار و 7٥1 گیگاوات ساعت بوده که نسبت به سال گذشته 37 درصد 
کاهش داشته است. وی ادامه داد: با توجه به بارندگی های سه ماه اخیر 
پیش بینی می شود انرژی تولید شده تا پایان سال جاری به 1۰ هزار و 
٥۰۰ گیگاوات ساعت برسد. مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی 
کشور همچنین از آمادگی نیروگاه های برق آبی برای رفع نیاز انرژی 
کشور در پیک تابستان سال آینده خبر داد و افزود: با توجه به وضعیت 
کنونی نیروگاه ها، این آمادگی وجود دارد که در پیک تابستان سال آینده 
نیروگاه های برق آبی بتوانند کمک قابل توجهی به مدیریت شبکه برای 
تولید انرژی کنند. در حال حاضر، ظرفیت اسمی نیروگاه های برق آبی 

کشور 12 هزار و 2۰ مگاوات است.

 اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان
 برای تامین قیر رایگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹8 از مصوبه این کمیسیون 
برای اختصاص 6هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت ملی نفت 

برای تامین قیر رایگان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، محمدمهدی مفتح در تشریح جلسات 
کمیسیون تلفیق بودجه ۹8، گفت: بعد از آنکه کلیات الیحه بودجه 
۹8 در کمیسیون تصویب شد، وارد بررسی جزییات شدیم. طبق آیین 
نامه داخلی در کمیسیون ابتدا احکام درآمدی تصویب می شود و 
 وقتی درآمد کل کشور مشخص شد، وارد بررسی بخش های هزینه ای 
می شویم. وی اضافه کرد: تبصره یک الیحه بودجه موضوع درآمدهای 
نفتی است که با مصوبه کمیسیون مقرر شد 2۰ درصد از درآمدهای 
نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و 1٤.٥ درصد از کل صادرات 
نفت خام و میعانات گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز 
شود. همچنین 1٤.٥ درصد از خالص صادرات گاز به حساب شرکت 
ملی گاز ایران واریز می شود. بر این اساس  3 درصد از درآمدهای نفتی 
برای مناطق نفت خیز و محروم واریز می شود و مابقی برای تامین 

هزینه ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹8 ادامه داد: همچنین مقرر شد 
6 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت ملی نفت برای تامین 
قیر رایگان اختصاص یابد که در موارد هزینه ای برای شهرداری ها،  

بهسازی راه های روستایی و نوسازی مدارس اختصاص می یابد.
به گفته وی براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق وزارت نفت مکلف 
است ماهانه حداقل 2 میلیون بشکه نفت خام سبک ایران، 2 میلیون 
بشکه نفت خام سنگین ایران و 1 میلیون بشکه میعانات گازی پارس 
جنوبی را به صورت مداوم و منظم با امکان تسویه صد در صد ریالی 
در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کند و گزارش عملکرد خود 

را هر سه ماه به کمیسیون انرژی مجلس ارسال کند.

کوتاه از انرژی

برای نخستین بار در تاریخ ٥٥ ساله صنعت 
پتروشیمی، در طول ۹ ماهه نخست امسال با 
ثبت یک رکورد جدید بیش از ٤۰ میلیون و 
٥۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی و پلیمری 

در کشور تولید شده است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
افزایش  و  جنوبی  پارس  توسعه  با  همزمان 

ظرفیت تولید و عرضه انواع خوراک گاز و 
تاریخ  بار در  برای نخستین  میعانات گازی، 
٥٥ ساله صنعت پتروشیمی، در طول ۹ ماهه 
نخست امسال با ثبت یک رکورد جدید بیش از 
٤۰ میلیون و ٥۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی 

و پلیمری در کشور تولید شده است.
در ۹ ماهه نخست امسال میزان افزایش تولید 
با  مقایسه  در  کشور  پتروشیمی  محصوالت 
تن  هزار   6۰۰ حدود  پارسال  مشابه  مدت 
این  از  را نشان می دهد که بخشی  افزایش 
افزایش تولید از پتروشیمی های مسیر خط 
لوله اتیلن غرب بوده که افزایش تولید و عرضه 
خوراک اتان و به تبع آن اتیلن منجر به این 

افزایش تولید شده است.
صنعت  در  تولید  رکورد  ثبت  با  همزمان 
پتروشیمی، در ۹ ماهه نخست امسال حدود 
1٥ میلیون و 71۰ هزار تن محصول پتروشیمی 
به ارزش تقریبی ۹ میلیارد دالر صادر شده که 
ارزش محصوالت پتروشیمی صادراتی کشور 

در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ٤۰۰ 
هزار دالر و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹٥ 

حدود 2.٥ میلیارد دالر جهش یافته است.
تاثیر  آن  تبع  به  و  خام  نفت  قیمت  افزایش 
افزایش قیمت نفت در محدوده 6۰ دالر بر 
افزایش  دالیل  از  کی  پتروشیمی  بازارهای 
ارزش محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران 

در ۹ ماهه نخست امسال بوده است.
محصوالت  فروش  میزان  این  بر  عالوه 
پتروشیمی و پلیمری به بازارهای داخلی به 
منظور تکمیل زنجیره ارزش و تامین نیاز صنایع 
تکمیلی هم با افزایش قابل توجهی در طول ۹ 

ماهه نخست امسال همراه بوده است.
امسال،  نخست  روز   276 در  راستا  این  در 
حدود 13 میلیون تن در بازار داخلی عرضه 
پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  شده 
حدود ٥۰ هزار تن و در مقایسه با کدت مشابه 
سال ۹٥ حدود 1.٥ میلیون تن افزایش را نشان 

می دهد.

رکورد 55 ساله تولید در صنعت پتروشیمی ایران شکسته شد

آگهی دادنامه
تنظیم:13۹7/1۰/1۹-شماره  دادنامه:۹7۰۹۹761۹٥6۰1277-تاریخ  شماره 
شعبه:۹7۰372-پرونده  بایگانی  ۹7۰۹۹861۹٥6۰۰333-شماره  پرونده: 
کالسه۹7۰۹۹861۹٥6۰۰333 شعبه1۰دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)18حقوقی 
سعیددولتی  ۹7۰۹۹761۹٥6۰1277.خواهان:آقای  شماره  نهایی  سابق(تصمیم 
سیروس  اهواز-شهراهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندکریم 
آقای  فرزندمحمدمهدی2-  دولتی  فریده  نوزرپالک1.خواندگان:1-خانم  نبش 
منیره  محمددولتی فرزندمحمدمهدی3-خانم قدسی دولتی فرزندمحمدمهدی٤-خانم 
فرزندمحمدمهدی6-خانم  دولتی  سیمین  فرزندمحمدمهدی٥-خانم  دولتی  یانیره 
فروغ  فرزندعبدالنبی8-خانم  سمیع  صدیقه  فرزندمحمدمهدی7-خانم  شهالدولتی 
منصوردولتی  1۰-آقای  فرزندمحمدمهدی  لیادولتی  فرزندمحمدمهدی۹-خانم  دولتی 
رضادولتی  فرزندمحمدمهدی12-آقای  جعفردولتی  فرزندمحمدمهدی11-آقای 
فرزندمحمدمهدی همگی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان مسلم 
بین سیروس و نادری پالک281بستنی فروشی جوان13-خانم فاطمه سلطان باقالیی 
فرزندعبدالکریم1٤-آقای محمد حسین دولتی فرزندحاجی خان1٥-آقای محمدعلی دولتی 
فرزندحاجی خان16-آقای محمدرضادولتی فرزندحاجی خان17-آقای محمدهادی دولتی 
فرزندحاجی خان18-آقای محمدتقی دولتی فرزندحاجی خان1۹-خانم شمس الملوک 
دولتی فرزندحاجی خان2۰-آقای مصطفی زرگرشوشتری فرزندعبداهلل همگی به نشانی 
مجهول المکان.خواسته:دستورفروش ملک مشاع.دستورفروش:دراین پرونده سعید دولتی 
دادخواستی به طرفیت محمدهادی دولتی-محمدرضادولتی-مصطفی زرگرشوشتری-
جعفردولتی- سیمین دولتی-منیره)نیره(دولتی-محمدتقی دولتی-فاطمه سلطان باقالیی-
دولتی-رضادولتی- سمیع-فریده  دولتی-منصوردولتی-محمددولتی-صدیقه  محسن 
قدسی دولتی-محمدحسین دولتی-شهالدولتی-فروغ دولتی-لیادولتی-محمدعلی دولتی 
وشمس الملوک دولتی به خواسته تقاضای دستورفروش ملک مشاع به شماره پالک 
ثبتی1۰٥/2٥٤6بخش2اهواز،مطرح وتقدیم نموده است.توضیح اینکه،خواهان مدعیست 
که وی مالک رسمی وقانونی مشاعی ازششدانگ مشاع ملک می باشدوخواندگان دیگر 
مالکین مشاعی می باشندوازآنجاکه مطابق آیین نامه قانون افرازوفروش امالک مشاع،تصمیم 
صادره واحدثبتی دایربررددرخواست افرازمی باشدلذاتقاضای فروش پالک ثبتی رادارد.
سپس مراتب ازاداره ثبت استعالم شده است.دادگاه مستفادازمحتویات پرونده مالحظه می 
نمایدکه:باعنایت به سندمالکیت پالک ثبتی فوق الذکرکه حکایت ازمالکیت رسمی خواهان 
داردوپاسخ استعالم به عمل آمده ازاداره ثبت شهرستان اهوازمبنی برقطعیت نظرواحدثبتی 
درخصوص غیرقابل افرازبودن ملک،درمجموع تقاضای خواهان راواردوموجه تشخیص 
داده وبه استنادماده٤قانون افرازوفروش امالک مشاع وماده ۹آیین نامه آن قانون،مبادرت 
ثبتی 1۰٥فرعی  به اعالم وصدوردستورفروش ششدانگ ملک مشاع به شماره پالک 
از2٥٤6اصلی بخش2اهوازمی نماید.باقیداینکه،واحداجرای احکام می بایست نسبت به 
فروش ملک مذکورمطابق تشریفات قانون اجرای احکام مدنی اقدام وباکسرهزینه های 
عملیات اجرایی ،حاصل فروش رابه نسبت سهم هریک ازمالکین بین آنهاتقسیم نماید.
دستورصادره قطعی است.امادر خصوص تقاضای خواهان مبنی برمطالبه خسارات قانونی 
عدم  باشد(ودرنتیجه  نمی  ترافعی  دعوا)که  وموضوع  نوع خواسته  به  دادرسی،باتوجه 
استحقاق خواهان ومستندابه ماده12٥7قانون مدنی،مبادرت به اعالم وصدورحکم به بیحقی 

خواهان دراین بخش می نماید.رای صادره حضوری وقطعی است.
دادرس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اهواز-حجت جلیلیان

رأی هیئت/نوبت دوم
موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹76۰3۰1۰6۰۰۰27۹٤ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد دهقانی محمد آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 13 صادره 
از یزد در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ٤2۰/٥۰ مترمربع پالک 
1۰٥٥ فرعی از 12 اصلی واقع در قریه خیرآباد ورامین خریداری از مالکین رسمی 
آقایان صفر و جعفر هردو شهرت تبیانیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/1۰/26

م.الف 489ث  محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رأی هیئت/نوبت دوم
موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹76۰3۰1۰6۰۰۰381٤ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد دهقانی محمد آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 13 صادره 
از یزد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1٤٥/2۰ مترمربع پالک ٤8 فرعی از 1۰3 
اصلی واقع در قریه ده شریفا خریداری از مالکیت منیرالسادات اردستانی حبیب آبادی 
به فاصله 1٥  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  محرز گردیده است. 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/1۰/26

م.الف 490 ث   محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

اگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی )نیابتی(بشماره ۹7۰178الف م صادره دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران خانم اشرف السادات دوستوندی بطرفیت امیدامینی دایر بر 
محکومیت مالی.اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال غیرمنقول 
موصوف در زیر را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.مشخصات 
مال غیرمنقول:سه قطعه زمین زراعی دیمدر پالک ٥3 اصلی بخش 12 کرمانشاه که 
محکوم له ادعا نموده که متعلق به مرحوم محمدامینی مورث امیدامینی می باشد براساس 
نظر کارشناس مربوطه شامل:قطعه شماره یک زمین زراعی آبی یا یک حلقه چاه آب 
به مساحت تقریبی 3٥۰۰ به ارزش هفتصدمیلیون ریال روبروی شهرک صالح آباد در 
سمت راست جاده روانسر و میزان سهم االرث امیدامینی 3٤۰ مترمربع می باشد.قطعه 
شماره 2 زمین زراعی دیم بمساحت تقریبی ٤۰۰۰ مترمربع و به مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال روبروی شهرک صالح آباد و میزان سهم االرث امیدامینی 38۹ مترمربع می باشد.
قطعه شماره 3 زمین زراعی آبی با یک حلقه چاه آب که چاه آب با شراکت وراث 
مرحوم حاجی امین و مالکیت یک سوم چاه آب مذکور را دارد و مساحت تقریبی 
ان 13۰۰۰ مترمربع و به ارزش 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآوردمیگردد و میزان امیدامینی 
126٤ مترمربع میباشد.ارزش سه قطعه زمین بندهای 1تا3 به مبلغ 2/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
برآورد شده است که سهم االرث آقای امیدامینی از سه قطعه مذکور به مساحت 1۹۹3 
مترمربع و به مبلغ  262/٥۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست و شش میلیون و دویست و پنجاه 
هزار برآورد شده است.ساعت و روز و محل مزایده:13۹7/11/1٥ راس ساعت ۹ الی 
1۰ صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر می باشد.طالبین می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر-میدان اورامان –دادگستری مراجعه 
تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد 
شدو برنده مزایده مکلف است 1۰ درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده 
به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف  
مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مذبور واریز نماید در صورت عدم پرداخت 
باقیمانده بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 112۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده 

فوق الذکر پس از کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط میگردد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر-شکری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه ۹7۰۰21 دادگاه اصل ٤۹ قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
استان بوشهر پالک  امام خمینی )ره(  حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت 
317۰ واقع در بخش یک بوشهر به عنوان مجهول المالک تحت نظر است لذا کسانی 
که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک 
مالکیت خود در تاریخ ۹7/12/۰٥ ساعت 11 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه 

عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰27۰8 -۹7/1۰/٥ هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  
سید محمد عرشی فرزند سیداشرف بشماره  شناسنامه  3  صادره  از رودسر  و کد 
ملی 26۹1372۰۰6 بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل  بر یک باب خانه به 
مساحت  ٤17/62 متر مربع  پالک ٥11 فرعی از  3۰3 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از قطعه  1۰٥ تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در هرابتر لیاسی  بخش  2۹  گیالن  
خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
985- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 13۹76۰318۰16۰۰۰۹38 – مورخ 13۹7/8/2۹ هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
مهران رضازاده پرندان فرزند آقا برار به شماره شناسنامه 1٥7صادره  از رحیم آباد به 
شماره  ملی 631۹٥1883۹ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی ) 
ساختمان( به مساحت 2٥۰ متر مربع  پالک ٥13 فرعی از 163 اصلی مفروز و مجزی  
شده از پالک – فرعی از 163 اصلی واقع در قریه اشکلک خریداری  شده  از مورد 
مالکیت سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
990- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۰ 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد جواد لکزایی با وکالت رسمی از طرف خانم سمانه لک زائی فرزند جمعه 
به شناسنامه ٤۰7 به شماره ملی 212۰٥863٥7 صادره گرگان ارایه دو برگ گواهی 
شهادت و شهود که در دفتر اسناد رسمی شماره 1۰7 گرگان تصدیق و امضا شده 
اعالم نموده که سند مالکیت دفترچه ای شماره 263٥٤٤ ششدانگ اعیانی یک دستگاه 
آپارتمان بمساحت 6۰/2۰ مترمربع به پالک 1368 فرعی از 88 اصلی بخش 3 ثبت 
گرگان که ذیل ثبت 2۹232 صفحه 22 دفتر جلد 1۹2 بنام ابراهیم علی دادی فرزند 
غالمحسن صادر گردید و سپس ششدانگ پالک فوق بموجب  سند قطعی شماره 
311٤٤ مورخه 13۹۰/۹/3 دفتر اسناد رسمی شماره 1۰7 گرگان به نامبرده انتقال یافته 
است بموجب سند رهنی شماره 311٥1 مورخ 13۹۰/۹/3۰ دفتر اسناد رسمی شماره 
1۰7 گرگان در رهن بانک مسکن می باشد و به اظهار آن سند مالکیت فوق به علت 
جابجایی مفقود شده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده اند در 
اجرای ماده 12۰ آئین نامه قانون ثبت )اصالحی 8/ 11/ 8۰ ( و تبصره های ذیل آن 
مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم  یا وجود سند مالکیت  نزد خود باشند ظرف مدت 1۰ روز پس 
از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 

نگردد طبق  مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.  13۹7/1۰/26
رو نوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام استان گلستان

علی برقی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان

آگهی مزایده اموال توقیفی
 به موجب دادنامه شماره صادره ۹7۰۹71۹826۰۰16٤از شعبه اول دادگاه فریدونکنار 
به  و پرونده کالسه ۹7۰3۹٤احکام مدنی آقای صادق و محمد علی یحیی زاده  
نشانی فریدونکنار خیابان شهدا 2٤ متری ساحلی نامجو محکومند به پرداخت مبلغ 
بابت  1۰6/3٤۹/2۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون   3۰۰
تاخیر تادیه و مبلغ 8/7٤۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی در حق آقای محمد کریمی و 
پرداخت مبلغ 1٥/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه 
محکوم علیه قطعه زمین به شماره پالک ٥73 فرعی از 6٤ اصلی بخش فریدونکنار 
با مالکیت محمد صادق یحیی زاده مهلبانی واقع در جاده فریدونکنار به آمل ابتدای 
کانال سمت چپ و فیمابین  گل فروشی دشت گل نصیری و قبرستان محل تعرفه 
شده قسمتی از زمین خشکه زاری با فاصله میانگین یکصد متر از لبه  آسفالته بوده 
که در طبیعت فاقد حدود و مشخص شده بوده به طوری که زمین های  خشکه 
زاری  اطراف محل به صورت یکپارچه می باشد در حد شرقی به زمین شالیزاری و 
مجاور و در حد شمالی و پالک گل فروشی مجاور محدود می می باشند مشخص 
بودن حدود  در طبیعت امکان تطبیق آن با حدود اربعه آورده شده در سند مالکیت 
میسر نگردیده بنابراین با فرض صحیح بودن این موقعیت در طبیعت را معرفی و 
توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 1/۰3۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت گذاری گردیده 
که در تاریخ سه شنبه ۹7/11/16ساعت ۹:٤٥ دقیقه تا ساعت 1۰:1٥ دقیقه صبح 
در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته 
می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ٥ روز قبل از 
مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند 
برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده 1۰ درصد را به 

حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم فاطمه صادقی فرزند حسن به شرح  درخواستی که به شماره ۹7۰۹۰7این  
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  گردیده  ثبت  شعبه 
داشته که حسن صادقی فرزند مختار به شماره شناسنامه ۹ صادره از بابل در تاریخ 
ورثه حین  و  نموده  فوت  فریدونکنار  دائمی خود شهرستان  اقامتگاه  ۹7/٤/13در 

الفوت وی عبارتند از
1- مهدی صادقی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1٤ پسر متوفی
2- آمنه صادقی فرزند حسن به شماره شناسنامه 18 دختر متوفی
3-رقیه جعفری فرزند یحیی به شماره شناسنامه ٥ همسر متوفی 
٤-فاطمه صادقی فرزند حسن به شماره شناسنامه 33دختر 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 شهرستان فریدونکنار  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  دارای شناسنامه شماره 2۰٥۰38۰2۰8به شرح دادخواست  مبین احسانی  آقای 
کالسه 1۰/1116/۹7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
2۹6-2۰617٥٥1٤3در  شماره  شناسنامه  به  راد  احسانی  مرتضی  که  داده  توضیح 
الفوت  بدرود  زندگی گفته و ورثه حین  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹7/1/1۰در 

وی عبارتند از
1-محمد احسانی راد فرزند مرتضی و سیده ملوک به شماره شناسنامه ۹12 متولد 

1366 محل تولد بابل فرزند متوفی
شناسنامه  شماره  به  ملوک  سیده  و  مرتضی  فرزند  راد  احسانی  رهام  محمد   -2

2۰٥۰1٥1٥۰۰متولد 136۹ محل تولد بابل فرزند متوفی 
شناسنامه  شماره  به  ملوک  سیده  و  مرتضی  فرزند  راد  احسانی  3-مبین   

2۰٥۰38۰2۰محل تولد بابل متولد 1371فرزند متوفی 
شناسنامه  شماره  و  ملوک  سیده  و  مرتضی  فرزند  راد  احسانی  ٤-معین 

2۰٥۰٥٥۰٥2۹متولد 1372محل تولد بابل فرزند متوفی
٥- مهسا احسانی راد فرزند مرتضی و رقیه  به شماره شناسنامه 2۰٥۰7٤2۹٥۹محل 

تولد بابل متولد 137٥ فرزند متوفی
6- مهرآسا احسانی راد فرزند مرتضی و رقیه  به شماره شناسنامه 2۰٥17٥111۰متولد 

13۹۰محل تولد بابل فرزند متوفی
به شماره شناسنامه 117۹  فرزند عبدالمناف و نجمه  ملکشاه  پور  رقیه هاشم   -7

متولد 13٤7 همسر 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 10 شورای حل اختالف شهرستان بابل

 بانک های ژاپن معامالت نفتی ایران
 را از سر می گیرند

 مرکز اس اند پی گلوبال اعالم کرد که 
بیشتر  نهایی،  مجوزهای  دریافت  از  بعد 
بانک های ژاپن معامالت نفتی ایران را از 

سر خواهند گرفت.
منابع  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توجه  با  می گویند،  گلوبال  مرکز  خبری 
آغاز  برای  ژاپن  پاالیشگاه های  به تالش 
بارگیری هر چه زودتر محموله های نفتی 
از ایران در ماه جاری، مجوزهای نهایی 
بانک های  فعالیت  ازسرگیری  ادامه  برای 
ژاپن صادر شده است.بر اساس گزارش 
نظارتی  مقامات  مجوز  از  بعد  گلوبال، 
دولت های آمریکا و ژاپن، بانک هایی ژاپن 
معامالت  برای  اعتبارات  به صدور  قادر 
بود.این  خواهند  ایران  از  نفت  واردات 
پاالیشگاه های  پرداخت  نحوه  با  بانک ها 
این کشور به واحد پولی ژاپن )ین( برای 

واردات نفت از ایران موافقت کرده اند.
پاالیشگاه و شرکت های حمل و نقل ژاپن 
اخیراً نگرانی های خود را نسبت به بیمه 

حمل و نقل مربوطه ابراز کرده اند.

مصاحبه  در  ژاپنی  های  شرکت  رئیس 
هولدینگ  شرکت  گفتند،  گلوبال  با 
)JXTG( ژاپن قصد دارد واردات نفت 
از ایران را تا انتهای ماه جاری ژانویه از 
سر بگیرد. این در حالی است که شرکت 
نفتی کوسمو )Cosmo( قصد دارد تا 
اواخر ماه جاری حدود 1.8 میلیون بشکه 
مجدد  شدن  نهایی  از  پس  را  خام  نفت 
ژاپن  کند.اگرچه  وارد  ایران  از  مجوزها 
در  جهان  دیگر  کشور  هفت  همراه  به 
ادامه  برای  ماه  به مدت شش  نوامبر  ماه 
دریافت  معافیت  ایران  از  نفت  واردات 
دلیل  به  ژاپنی  پاالیشگاه های  اما  کردند، 
کشتیرانی  بیمه  مورد  در  شفافیت  عدم 
کنون  تا  ابتدای سال جاری  از  نتوانست 
به واردات نفت از ایران ادامه دهد.ژاپن 
هیچ  کنون  تا   2۰18 سال  نوامبر  ماه  از 

واردات نفتی از ایران نداشته است.
ژاپن  بانک های  معامالت  ازسرگیری 
در  ایران  از  نفت  واردات  ادامه  برای 
جنوبی  کره  که  می گیرد  صورت  حالی 

ژانویه  ماه  در  توقف  ماه  چهار  از  بعد 
ایران  گازی  میعانات  از  محموله  اولین 
را دریافت می کند.یکی از مقامات ارشد 
کره جنوبی در مصاحبه با رویترز گفت، 
یکی از خریداران نفتی کره جنوبی در ماه 
ژانویه در حدود دو میلیون بشکه میعانات 

گازی از ایران دریافت خواهد کرد.
علیه  امریکا  تحریم های  اعمال  از  بعد 
محموله  اولین  این  نوامبر  ماه  در  ایران 
واردات نفتی کره جنوبی از ایران بعد از 
ماه توقف واردات است. محموله  چهار 
دو  در  ایران  از  جنوبی  کره  وارداتی 
اول  بخش  می گیرد،  صورت  بخش 
گازی  میعانات  تن  هزار   ۹6۰ واردات 
با  در قالب نفت سبک است که معموالً 
ترکیب گاز طبیعی تولید می شود و انتظار 
در  جاری  هفته  در  محموله  این  می رود 
بندر اینچئون )Incheon( تحویل داده 
شود؛ و محموله ۹۹۰ هزار تنی دوم انتظار 
تحویل  جاری  ماه  اواخر  در  که  می رود 

کره جنوبی گردد.

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس در انتقال 
فرآورده های نفتی با خط لوله 26 اینچ رکورد تازه ای ثبت کرد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران - منطقه خلیج فارس، علیرضا عطار، مدیر این منطقه در این 
باره گفت: با انجام تغییراتی در مرکز انتقال نفت بندرعباس و باال 
بردن کارایی توربین ها و استفاده از بوستر پمپ های جدید پخش 
و خط لوپ ورودی، مشکل تامین ورودی پمپ های اصلی مرکز 
انتقال نفت بندرعباس رفع و با تالش همکاران فنی و عملیاتی، به 
انتقال 322 هزار و 61۰ بشکه در روز منجر شد که این میزان انتقال، 

2 هزار و 61۰ بشکه بیش از ظرفیت طراحی خط است.
وی افزود: این خط با ظرفیت 32۰ هزار بشکه در روز از سال1371 
به بهره برداری رسید و در ابتدای کار، فرآورده های وارداتی را که از 
طریق نفتکش ها به انبار پخش تحویل می شد به استان های کرمان، 
یزد و اصفهان انتقال می داد.  مدیر منطقه خلیج فارس شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تاکید کرد: باتوجه به افزایش 
تولیدات دو پاالیشگاه ستاره نفت خلیج فارس و بندرعباس، منطقه 
خلیج فارس در دی ماه امسال توانست با انتقال روزانه 322 هزار و 
61۰ بشکه فرآورده های نفتی را از انبار نفت شماره 2 پخش به 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق ارسال کند. عطار 
تصریح کرد: این خط لوله هم اکنون با توجه به افزایش تولید این دو 
پاالیشگاه با حداکثر توان طراحی که 32۰ هزار بشکه در روز است.

ثبت رکوردی اتزه در انتقال 

فرآورده های نفیت در منطقه خلیج فارس 
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پرداخت بیش از 1۰۲ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانک ملی در بخش صنعت

بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای سال جاری بیش از 1۰2 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است. 

 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، صنعت و معدن 
سهم قابل توجهی از تسهیالت این بانک را به خود اختصاص داد و در 
مدت مذکور 23 هزار و 8۹٤ فقره تسهیالت به ارزش 1۰2 هزار و ٥٥٥ 
میلیارد ریال به این بخش پرداخت شده است. همچنین از ابتدای امسال 
تا پایان آذرماه، تعداد ٤٥ هزار و ۹۰٥ فقره تسهیالت به ارزش 23 هزار و 
2٤2 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد ٥3 هزار و 
٤33 فقره تسهیالت به ارزش 12 هزار و ۹1٤ میلیارد ریال به بخش مسکن 
و ساختمان اختصاص یافته است. سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت 
پرداختی بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی کشور طی این 
مدت، ۹7 هزار و ٤7٤ فقره به ارزش 6٥ هزار و ۹18 میلیارد ریال بوده 
است. در نه ماه ابتدای امسال، تعداد ٤۹1 فقره تسهیالت به ارزش چهار 
هزار و 2٤7 میلیارد ریال به بخش صادرات و یک میلیون و 231 هزار 
و 36٥ فقره تسهیالت به ارزش ٤۹٥ هزار و ۹6٤ میلیارد ریال به بخش 

خدمات اختصاص یافته است.

اهدای جوایز برندگان قرعه كشی حساب های 
قرض الحسنه بانک آینده

حساب های  جشنواره  چهارمین  قرعه کشی  مراسم  برگزاری  پی  در 
پس انداز قرض الحسنه بانک آینده در روز یک شنبه به تاریخ 22 مهرماه 
سال جاری، طی مراسمی، جوایز این دوره از جشنواره، به برندگان 
دی ماه   2٤ دوشنبه،  روز  راستا،  همین  شد.در  اهدا  شانس  خوش 
سال جاری، مراسم اهدای 2۰ )بیست( کمک هزینه خرید واحد مسکونی 
هر یک به ارزش 1 )یک( میلیارد ریال، 1٥۰ )یک صد و پنجاه( دستگاه 
خودروی سواری پژو پارس سال، 2۰۰ )دویست( کمک هزینه خرید 
صنایع دستی ٥ )پنج( میلیون ریالی و سایر جوایز نقدی و غیرنقدی با 
حضور تعدادی از مشتریان، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران و 
کارکنان بانک آینده برگزار و برندگان خیراندیش تهرانی، جوایز خود را 
دریافت کردند.اضافه می نماید؛ برندگان خیّر شهرستانی، ظرف روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه، 2٥ و 26 دی ماه جاری، در شهرهای مشهد، 
شیراز، اصفهان و اهواز، جوائز خود را جداگانه دریافت خواهند نمود.
شایان ذکر است؛ طرح افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
آینده تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه داشت و بیش از 1/1۰۰/۰۰۰ 
)یک میلیون و یک صد هزار( نفر از هم وطنان عزیز در آن مشارکت 
کردند.یـادآوری می کند؛ حساب های قرض الحـسنه پـس انداز موجود، 
در صورت حفظ و افزایـش موجودی خود، تا پایان شهریورماه 13۹8، 

در قرعـه کشی سال بعد بانک آینده نیز، شرکت داده می شوند.
گفتنی است؛ به زودی، اطالعات و جزئیات پنجمین دوره قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک آینده نیز، به اطالع هم وطنان 
صاحبان  به  متعلقه  امتیازات  میزان  هم چنین،  رسید.  خواهد  گرامی 
حساب ها بر اساس میزان موجودی و زمان ماندگاری حساب در بانک، 

محاسبه خواهد شد.

خبر

شاه بیت جنگ اقتصادی توقف تولید در 
كشور 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز در یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم که شاه بیت این 

جنگ این است که تولید در کشور متوقف شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا رحمانی اظهار کرد: 
امروز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که جنگ 
روانی هم پیوست آن شده و کار سخت تر شده است.
وی افزود: دشمنان با تحریم جنگ اقتصادی تمام عیار 
را شروع کرده اند و شاه بیت این جنگ اقتصادی این 
است که تولید در کشور متوقف شود.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به این که دشمن با قلدری و 
ابزار در دستش به جنگ با ما آمده است، متذکر شد: 
تنها راه مقابله با تحریم ها این است که اجازه ندهیم 
تولید در کشور کاهش یابد.وی ادامه داد: اعتقاد دارم 
باید هرکسی در هرجای کشور این را یک تکلیف 
بداند که اجازه ندهد تولید متوقف شود و برای تحقق 
این مهم منتظر قانون، بخشنامه و ابالغیه و ... نباشند.
رحمانی به راه های مقابله با تحریم ها اشاره و بیان 
کرد: هرکس هرجور می تواند به حفظ تولید و اشتغال 
موجود کمک کند و به جای تمرکز کارها را تسهیل 
کنیم و سومین راه مقابله با تحریم ها مشارکت همه 

است. 

رونق تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی

اینکه مشکالت  بیان  با  بازرگانی تهران  اتاق  رئیس 
داخلی، هم اکنون بیش از تحریم ها اقتصاد ایران را 
تهدید می کند، گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی 

رونق گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود خوانساری با 
اشاره به اجرای طرح پویش موانع کسب و کار گفت: 
یک میلیون نفر در شبکه های مجازی این موضوع را 
پیگیری کرده اند و ارتباط میان اعضاء با اتاق به خوبی 
برقرار شده است؛ علت اجرای چنین طرحی، این 
بود که هر روز شکایت های زیادی به اتاق بازرگانی 
می رسد که موانع پیش روی تولید و کسب و کار را 
اعالم می کند؛ به خصوص اینکه این موانع، اقتصاد 
ایران را مختل کرده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران 
افزود: اگرچه مشکل تحریم بر هیچ کس پوشیده 
تحریم ها،  از  بیش  داخلی  مشکالت  ولی  نیست؛ 
اقتصاد ایران را اذیت می کند که اگر مدیریت نشود، 
اقتصاد ایران به شدت متاثر خواهد شد؛ این در حالی 
است که این مشکالت را در وزارتخانه ها و دولت 
می توان حل کرد و حتی در جلسات سران سه قوه نیز 
مطرح نمود تا تصمیم گیری الزم در مورد آن صورت 

گیرد.

خبر

آگهی مزایده
بموجب ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی الی ماده 1٤٥همان قانون)فروش 
اموال منقول(در رابطه با پرونده کالسه 323/۹٥الف ش شعبه اجرای احکام 
شورای حل  حقوقی  اول  شعبه  در  که  جوانرود  اختالف  شورای حل  مدنی 
یکدستگاه  است،شامل  گردیده  ابرام  و  تایید  جوانرود  شهرستان  اختالف 
خودروی سواری پیکان تیپ 16۰۰ مدل 138۰ سفیدرنگ تک سوز بشماره 
انتظامی ٤3ل133ایران2۹ متعلق به حسین خون سیاوشان با شرایط و مشخصات 
ذیل بفروش می رسد: 1-خودروی مذکور با مشخصات فوق بفروش می رسد 

و برابر پرونده معارضی ندارد.
2-خودروی مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت 
پایه آن یک میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد گردید که قیمت مذکور قیمت 
پایه محسوب و برنده کسی خواهد بود که در مزایده باالترین باالترین قیمت 

را پیشنهاد نماید.
3-در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی شرکت کنندگان در مزایده 
می توانند ظرف مدت ٥ روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت مجوز از اجرای 

احکام مدنی شورای حل اختالف از خودروی فوق الذکر بازدید نمایند.
٤-افراد شرکت کننده باید در تاریخ مزایده ده درصد از قیمت پایه را بصورت 

نقدی همراه داشته باشند تا واجد شرایط در مزایده گردند.
٥-تاریخ مزایده و شرکت در آن 13۹7/11/2٤ ساعت 11 ظهر در شعبه اجرای 

احکام مدنی شورای حل اختالف جوانرود تعیین گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-یعقوبی

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 13۹76۰318۰16۰۰۰78۰ – مورخ 13۹7/8/٥ هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  آقای 
محمد رضازاده اشکلک فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 13 صادره  از رودسر به شماره  
ملی 631۹7۹32۹٥ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه  دو طبقه به 
مساحت ٤66/٤6 متر مربع پالک 21٥  فرعی از 17٤ اصلی مفروز و مجزی  شده از 
پالک – فرعی از 17٤ اصلی واقع در قریه جعفر سراخریداری  شده  از مورد نسق مالک 
رسمی  مهدی  بذرافشان محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
1003- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۰

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح 27 هزار واحد 
مسکن مهر در دهه فجر خبر داد و گفت: قرار است تا سقف ۹۰میلیون 
تومان بدون سپرده و اوراق به انبوه سازان در شهرهای جدید تسهیالت 

پرداخت شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حبیب اهلل طاهرخانی در نشست هم 
اندیشی مدیران عامل 2٤ شهر جدید با حضور وزیر راه و شهرسازی 
گفت: مسکن مهر شهر جدید هشتگرد پیشرفت فیزیکی ۹6 درصدی 
در بخش زیرسازی و روسازی دارد که برای تکمیل آن نیاز به 1٤۰۰ 
میلیارد تومان منابع مالی داریم. همچنین نیمه اول سال آینده متروی 
هشتگرد به پایان می رسد.وی با بیان اینکه مسکن مهر شهر جدید 
سهند نیز 7۰ درصد پیشرفت دارد افزود: منابع و مصارف شرکت عمران 

شهرهای جدید 13۰۰ میلیارد تومان است که از منابع داخلی و منابع 
مسکن تامین می شود. اصلی ترین برنامه ما تولید و عرضه مسکن است 
و برنامه داریم تا مرکزمحله ها را نیز احداث کنیم.معاون وزیر راه و 
شهرسازی یادآور شد: 26 مرکزمحله با سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد 
تومانی بخش خصوصی طی سال جاری احداث خواهد شد.وی با بیان 
اینکه در دهه فجر امسال 27۹۹7 واحد مسکن مهر افتتاح می شود، 
یادآور شد: 2٤ هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر در سراسر کشور 
در شهرهای جدید وجود دارد ضمن اینکه 11۰ هزار واحد مسکن مهر 
در شهرهای جدید نیمه تمام باقی مانده است.به گفته طاهرخانی، در پی 
گرانی مسکن میزان اقبال مردم به خرید مسکن مهر شهرهای جدید 
افزایش یافته است به گونه ای که تا 6 ماه پیش 63 هزار واحد مسکن 

مهر فاقد متقاضی در شهرهای جدید وجود داشته که در حال حاضر 
به 2٤ هزار واحد کاهش یافته است.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید با بیان اینکه 1263 میلیارد تومان حجم قراردادهای سرمایه 
گذاری در شهرهای جدید است، گفت: امسال ساخت ٥۰ مرکزمحله 
را در دستور کار داریم که 21 مرکزمحله در مرحله قرارداد هستند و در 
این مرکزمحله ها انواع سرانه های تجاری، درمانی، آموزشی، فرهنگی 
و فضای سبز دیده شده است.وی تاکید کرد: در سال ۹7 ساخت 6۰ 
هزار واحد مسکن مشارکتی از مجموع 2۰۰ هزار واحد مسکونی که 
بر عهده شهرهای جدید گذاشته شده در 1٤ شهر جدید آغاز خواهد 
درباره  در جمع خبرنگاران  این نشست  در حاشیه  شد.طاهرخانی 
ساخت این 6۰ هزار واحد گفت: چارچوب قرارداد احداث 6۰ هزار 
واحد مسکن مهر شهرهای جدید به صورت مشارکت مدنی است؛ به 
این صورت که زمین و پروانه آورده ما است و هزینه ساخت بر عهده 
سازنده است. ضمن اینکه سازنده می تواند در مرحله پیشرفت 3۰ 
درصدی برای تکمیل آورده خود اقدام به پیش فروش کند.مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه این شهرها محل سکونت 
اقشار مرفه نیست و عمدتاً اقشار متوسط در این شهرها سکونت دارند، 
گفت: متراژ 2۰۰ هزار واحد مشارکتی شهرهای جدید بر اساس برآورد 
و ارزیابی سازنده خواهد بود.وی تاکید کرد: سازنده قرار است کار 
اقتصادی کند و به دنبال سود است. از همین رو برای سازنده محدودیتی 
از نظر اخذ قیمت تمام شده در زمان ساخت یا در زمان بهره برداری 
اعمال نخواهیم کرد ولی ما در شرکت عمران شهرهای جدید می 
توانیم برای حمایت از مردم و در راستای سیاست های وزارت راه و 
شهرسازی، هزینه آورده خود را به صورت قیمت تمام شده اخذ کنیم. 
چون اصل، عرضه مسکن است و اگر عرضه به اندازه کافی باشد، بازار 
خود به خود متعادل خواهد شد.طاهرخانی یادآور شد: با بانک عامل 
بخش مسکن مذاکره داشته ایم و قرار است سازنده با نرخ های 16 تا 
18 درصد ۹۰ میلیون تومان بدون اوراق به سازنده تسهیالت پرداخت 
شود اما پرداخت این تسهیالت منوط به تصویب افزایش سرمایه بانک 

عامل بخش مسکن در قانون بودجه ۹8 خواهد بود.

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    13۹7/8/2۹ مورخ   –  13۹76۰318۰16۰۰۰۹37 شماره  رای   برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی  آقابرار رضازاده پرندان فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1 
صادره  از رحیم آباد به شماره  ملی 631۹88٤83٥ در ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی ) ساختمان( به مساحت 21٤/8۹ متر مربع  پالک ٥1٤ فرعی 
از 163 اصلی مفروز و مجزی  شده از پالک – فرعی از 163 اصلی واقع در قریه 
اشکلک خریداری  شده  از مورد مالکیت سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 
رابه 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.
991- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۰

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو ٤۰٥ تیپ 18۰۰ دوگانه سوز مدل 138۹ و   به رنگ 
خاکستری متالیک وبه شماره نیروی انتظامی 8۹3 ص ٤8 ایران--72 وبه شماره 
موتور 12٤8۹1٤٥٥1۰ و به  شماره شاسی NAAM11CA1AE۰28627به نام 

حجت اله خوجواند ملکار مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد 
نوشهر 

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له 

موسی حسین تبار به نشانی بابل سبزه میدان کبابی پاییزان تبار فیروز جایی  
مشخصات محکوم علیه  رامین محالتی به نشانی از زندان بابل متی کال  به موجب  
رأی شماره 21٤ تاریخ ۹7/3/1۹شعبه ٥ شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم 
علیه محکوم است به  پرداخت مبلغ ۹۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سررسید1٥/٤/۹6  زمان  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  بابت  1/2۰۰/۰۰۰ریال 

لغایت اجرای حکم 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ اجرائیه 
 13٥٥ تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   18 ماده 

)اصالحی 87/6/11(
بدینوسیله به آقای  ذولفعلی ابراهیم زاده نام پدر فتح اهلل   شماره ملی 28۰2٤3۹٥37  
به ش ش6۹٥ بنشانی :خوی –فلکه مسجد قرمز –آپارتمان های برق بلوک 2 وحلد 
ب17 طبقه3 بطرف پارک ملت    ابالغ میشود که علی اصغر یادگاری کهریزی   برای 
وصول مبلغ -/2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بموجب مستند پرونده اجرایی   ۹7۰۰۹2٥ که 
از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق  گزارش مامور ابالغ 
اداره ادرس شما  بشرح فوق شناخته نشده و بستانکارهم نتوانسته  شمارا برای ابالغ 
اجرائیه معرفی نماید  لذا طبق درخواست وارده بشماره 13۹7۰٥۰13٤٤7۰۰۹377  
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  باستناد ماده 18 –آئین    13۹7/1۰/23–
جراید  در  مرتبه  یک  اجرائیه  مفاد  )اصالحی87/6/11(    13٥٥ تیرماه  مصوب 
کثیراالنتشار اگهی میشود و 1۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان 
خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

مدیر اجرا واحد اسنادرسمی خوی- علی یحی اوغلی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  مهدیه شریفی دارای شناسنامه شماره  27۹۰632731  خوی  بشرح دادخواست 
به کالسه  3/۹72۰٥7ش   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان  رستمعلی شریفی بشناسنامه  1٥27 خوی در تاریخ  
87/۹/21 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   
رضا شریفی فرزند رستمعلی –ش ش  27۹۰728٥26 خوی –پسر متوفی/2-   سمیرا 
شریفی فرزند  رستمعلی -ش  ش     ۹237    خوی - دختر متوفی/3-   معصومه 
متوفی/٤-      –خوی-دختر     27۹۰٤26872 ش   -ش   رستمعلی   فرزند  شریفی 
مهدیه شریفی فرزند رستمعلی  - ش ش 27۹۰632731 -خوی-دختر متوفی/٥-  
یاسمن  شریفی فرزند رستمعلی -  ش ش  13٤7خوی- دختر متوفی/6-  فاطمه 
حمیدزاده محله فرزند محمد جعفر   -ش ش 87٥ خوی –همسر دائمی 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 حصروراثت
بانوشیرین شینی کرم نام پدرسیاوش بشناسنامه218صادره ازاهوازدرخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم سیاوش شینی 
درتاریخ۹٥/1۰/17دراهوازاقامتگاه  مسجدسلیمان  آبادصادره  بشناسنامه8شیخ  کرم 
الذکر2-شیباشینی  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت 
کرم  شینی  متوفی(3-شهرام  اناث  ازاهواز)فرزندان  بشناسنامه2۰۹صادره  کرم 
بشناسنامه٥28صادره ازاهواز٤-امین شینی کرم بشناسنامه22۰6صادره ازاهواز٥-امیر 
صفی  ذکورمتوفی(6-معصومه  ازاهواز)فرزندان  بشناسنامه22۰7صادره  کرم  شینی 
متوفی(والغیربه  ازمسجدسلیمان)زوجه  بشناسنامه73عنبرصادره  فرزندیاور  زاده 
باانجام  باشد.اینک  می  ۹7۰٥٥2/13/۹7حقوقی  شماره  تقدیمی  دادخواست  شرح 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-محمددستیار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای علی ناصر پور فرزند عصمت اله 

ناصر پورفرزند  آقای علی  به طرفیت خوانده  نیا دادخواستی  آمنه سجاد  خواهان خانم 
عصمت اله به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹7۰۹۹8661۰2۰1٥٥1  شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری  شهر خرم آباد )دوم حقوقی 
سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹7/12/11 ساعت 12:3۰ تعیین که حسب دستور 
بودن  المکان  به علت مجهول  دادرسی مدنی  آیین  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق 

(- صغری امیری 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹76۰318۰2۰۰۰237۹ -۹7/8/27 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای رمضان  صادق 
پور فرزند صادق بشماره  شناسنامه  2  صادره  از رودسر  و کد ملی 26۹13811٤٥ 
بصورت  ششدانگ  زمین  محصور با بنای  احداثی  به مساحت 2٤7/۰6  متر مربع  پالک 
62 فرعی  232  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  21۹ تفکیکی  از اصلی مذکور  
واقع  در سیاهکلرود بخش 2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 
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.
989- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/1۰/26

مفقودي
 سندکمپاني وکارت وسیله نقلیه 

سندکمپاني وکارت رسیله نقلیه اینجانب رضا حسین زاده گان فرزند سیدمحمدحسین 
دارنده کدملي 221۹73118۹ دارنده کدپستي ٤6٥118813خودروي سواري پژو تیپ 
متالیک مدل 1386  مدادي  نوک  ایران 72 رنگ   به شماره پالک 838ص1٥   ROA
با شماره موتور11686۰2121٤ وشماره شاسي 613373٥6مفقودگردیده  دوگانه سوز 

وازدرجه اعتبار ساقط مي باشد.
نوشهر

گواهی  حصروراثت
شماره  به  ماشااله  فرزند  درودی  فاطمه  خانم  خواهان  واعالم  درخواست  به  نظر 
شناسنامه 3 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه وگواهی 
مالیات بر ارث به شماره - تقدیم این شورا نموده لذا اشعار می داردکه شادروان 
احمد فرمانی کرمانی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 1۹87 در تاریخ 31/٥/13۹7 
وی  الفوت  حین  ورثه  و  درگذشته  لشگرآباد  هشتگرد  در  خود  دائمی  دراقامتگاه 
شناسنامه  شماره  به  متولد12/٥/1367  کرمانی  فرمانی  1-اسماعیل  از:  /عبارتست 

٥٤٤٤۹  صادره 1۰تهران فرزند احمد پسر متوفی 
شناسنامه ۰۰123٥۰281  به شماره  متولد 28/٥/136۹  کرمانی  فرمانی  2- حسین 

صادره از 1۰تهران نسبت فرزند احمدپسر متوفی
  66٤۰۰1٥8٤6 شناسنامه  شماره  به  متولد1٥/٤/1372  کرمانی  فرمانی  محسن   -3

صادره از یک کهریزک  نسبت فرزند احمد پسرمتوفی
٤- نیره فرمانی کرمانی متولد 136٥/12/8 به شماره شناسنامه 6۹8۹۰ صادره از2 

تهران نسبت فرزند احمد پسرمتوفی
٥- فاطمه درودی متولد 13٤٥/2/1 به شماره شناسنامه 3 صادره از 2 زبرخان فرزند 

ماشاله همسرمتوفی 
در تاریخ     دروقت فوق العاده جهت رسیدگی شورای به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که شخص یاد شده )متوفی 
(وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی 

که بر ترکه تعلق میگیرد.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.

قاضی شعبه یک شورای حل اختالف چهارباغ

 آگهی ابالغ 
٤/11۹8/۹7وقت  پرونده  کالسه  ضمایم  و  دادخواست  و  دادرسی  وقت 
وکالت  با  نژاد  شفیع  مصطفی  خواهان  صبح   ۹ ۹7/11/3۰ساعت  رسیدگی 

حسین بازاری 
خوانده یاورارزه پور خواسته  مطالبه وجه خواهان  دادخواستی تسلیم دادگاه 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ٤ شورای حل اختالف ارجاع داده 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان  بودن خوانده 
مدنی  دادرسی  آیین  ماده 73  تجویز  به  و دستور شورا  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورای مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را به شعبه ارائه داده و در 
وقت رسیدگی  حضور بهم رساند چنانچه بعدا آگهی  نیاز باشد  یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز می باشد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
  )GTX  ( هیدرولیک  کتوری  انژ  صبا  تیپ  پراید  سواری  خودروی  سبز  برگ 
مدل138٥ و به رنگ بژ متالیک وبه شماره نیروی انتظامی 322 ص 71 ایران--72 
نام قاسم  وبه شماره موتور1٥۰73٤۰ وبه شماره شاسی  s 1٤1228٥83٥813به 

نوشهر صبح خیز تلوکی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است .

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها 

ی فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13۹76۰318۰۰8۰۰38۰۹ – مورخ 13۹7/۹/2۹ هیات  اول/ 
ثبتی اراضی و ساختمانهای  دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات 
فرزند  محمد  لشکاجانی  بهروز شمسی  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  
حسین بشماره شناسنامه 7٤٤ صادره  از رودسر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل بر  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت 2٥٥/٥۰  متر مربع  به شماره  
پالک ٥٤٥1 فرعی  قسمتی  از قطعه 8٥3 تفکیکی  از سنگ 8٤  اصلی  واقع  در 
قریه  چافجیر  بخش 2۹ گیالن خریداری  از مالک  رسمی محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1٥  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 رابه 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.
1022- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۰

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو GLX-٤۰٥ به شماره پالک ایران 72-826ق٥8 و 
 NAAM11CA3CR٤86٤۰7 شاسی  شماره  و   12٤۹۰32167۰ موتور  شماره 

بهشهرمفقود و فاقد اعتبار است.

 بازنگری استانداردهای بخش صنعت و خدمات 

به  اشاره  با  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
تدوین 32 هزار و ٥۰۰ استاندارد در کشور، گفت: 
همه استانداردهایی که برای بخش های صنعت 
و خدمات حائز اهمیت است، تدوین شده و از 
امسال تاکید خود را روی تجدیدنظر استانداردها 

می گذاریم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »نیره پیروزبخت« 
دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران اضافه کرد: تدوین 
کمی استانداردها، پاسخگوی نیاز بخش های صنعت 
و خدمات کشور است و از این به بعد، بر کیفیت 
و بروز کردن این استانداردها متمرکز می شویم.وی 
اضافه کرد: این تغییر رویکرد به این سبب در دستور 
کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته که بعضی 
از استانداردهای کنونی با شرایط کشور همخوان 

نیستند.معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: با توجه 
به شرایط فعلی اقتصادی کشور، خیلی از استانداردها 
در  شود.وی  متناسب  کشور  روز  شرایط  با  باید 
بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سازمان 
ملی استاندارد این حقیقت و عقیده وجود دارد که 
مشکل فعاالن اقتصادی مشکل همه ماست؛ اگر 
اینطور نباشد و ما خودمان را جدا از شما ببینیم، قطعا 
نمی توانیم بر مشکالت کشور فائق بیائیم.پیروزبخت 
با تاکید بر اینکه همه ما باید در یک جناح حرکت 
کنیم، اضافه کرد: در شرایط کنونی باید راه حل های 
تسهیل کننده ای برای فرآیندهایمان داشته باشیم.وی 
ضمن رد این ادعا که نگرش سنتی در استاندارد 
کشور حاکم است، گفت: هنوز به دالیلی و به خاطر 
شرایط خاص کشور، خیلی از موئلفه ها فراموش 

می شود.

اهداف استراتژیک بانک مرکزی در نقشه راه ۱۴۰۰

اینکه  بیان  با  بانکی،  نظام  در  مسئول  مقام  یک 
اختالل در سرویس های فناوری اطالعات بانکها، 
اکنون  هم  گفت:  دارد،  بر  در  را  باالیی  هزینه 
نظام  کردن  غیرفعال  برای  سایبری  تهدیدهای 

بانکی، وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید ابوطالب نجفی 
در همایش مدیریت تداوم کسب  و کار در صنعت 
بانکی، با بیان اینکه در رابطه با مدیریت تداوم کسب 
و کار، اتفاق مهمی که می تواند رخ دهد این است 
که تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت 
آن  برای  و  شناسایی  است،  مواجه  آن  با  بانکی 
برنامه ریزی شود تا بتوان برخی چالش های موجود 
در این زمینه را بررسی کرد.وی یکی از مهمترین 
چالش های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه 
دانست و گفت: برای مدیریت تداوم کسب و کار 

در این صنعت، نیازمند حضور و فعالیت نخبگان 
هستیم؛ اگرچه هم راستا با شرایط اقتصادی فعلی، 
کردن صنعت  غیرفعال  برای  سایبری  تهدیدهای 
بانکی وجود دارد که برای مقابله با آن، ضروری 
است همه بانکها در این زمینه برنامه ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهمترین تهدیدات در صنعت 
بانکی را سامانه ها دانست و اظهار داشت: سابقه 
برخی از این سامانه ها در دنیا به ٤۰ سال پیش و 
در ایران به 3۰ سال پیش باز می گردد؛ به نحوی 
که در آن زمان اینترنت و دستگاه های خودپرداز 
اما  اکنون  نداشت،  وجود  جدید  فناوری های  یا 
سرویس ها و کانال های جدید به این معماری های 
قدیمی اضافه شده اند که باعث می شود ساختار آنها 
پیچیده تر شوند و این خود در صورت عدم چاره 

اندیشی، می تواند یک تهدید به شمار رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

پرداخت تسهیالت ۹۰ میلیونی
 بدون اوراق به انبوه سازان



به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا 
نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی

سخن حکیمانه

به جان خواجه و حّق قدیم و عهد ُدرست 
 که مونس دم صبحم دعای دولت توست

سرشک من که ز طوفان نوح دست برد 
 ز اوح سینه نیارست نقش مهر تو شست

امروز با حافظ

گیالس های زرد منتشر شد

»گیالس های  بلند  داستان 
زرد« به قلم امیررضا مافی 
از سوی نشر روزنه منتشر 

شد.
به گزارش مهر نشر روزنه 
»گیالس های  بلند  داستان 
امیررضا  قلم  به  را  زرد« 
سیاه  و  طنز  اجتماعی  داستانی  یک  که  را  مافی 

است منتشر کرد.
کتاب  جلد  پشت  در  اثر  این  معرفی  بخش  در 
درباره این اثر عنوان شده است: ممکن است کسی 
از شما بپرسد تلخ ترین حادثه دنیا برایتان چه بوده 
است؟ شما هم یکی از خاطرات تلختان را تعریف 
کنید، بعد او به شما بگوید: اما تلخ ترین حادثه دنیا 
برای من، دیدن صحنه ای است که در آن یک نفر 
به  بود،  از میخ کرده  پر  با چماقی که سرش را 
کله یک دختر جوان کوبید، تکه ای از جمجمه اش 

پرت شد و خون فواره زد.
گیالس های زرد ماجرای همین چماق است که 
در یک روایت تو در تو از زبان راویان مختلف 
ضربه های  زیر  خود  و  می کند  پیدا  گسترش 
یک چماق چاق  دیگر دچار استحاله می شود. 
آنجا  که واقعیت در استیالی تکثر و نشر مکرر« 
سپس  و  می شود  حاد  می رود،  بین  از  تصویر« 
چاق. واقعیت چاقی که امر جاری را می بلعد و 
می تواند کیالس های قرمز را زرد کند. زدوتر از 

تیتر صفحات پر از الیک.
در بخشی از فصل نخست این کتاب می خوانیم:

گل درشت یعنی مفاهیمی که خیلی رو باشد؛ به 
نحو باسمه ای و بی خود. اما وضعیت گل درشت 
یعنی وضعیت کمدی احمقانه ای که همه چیز در 
آن خیلی گل درشت است و همه آدم ها به گل 
باشند. حاال وقتی  درشت بودن آن عادت کرده 
وضعیت گل درشت را بخواهی هجو کنی، باید 
برای امر گل درشت، گل درشت باشی. در واقع 
خدا  نیست.  هرکسی  کار  هجو،  وضعیت  هجو 
بیامرز اگر زنده بود و درباره وانموده ها صحبت 
می کرد، احتماال به یک نظم چهارم پنجم می رسید 
استاد  شده/  چاق  واقعیت  می گفت:  بهش  و 
ببخشید/بگو..... نشر روزنه این کتاب را در 1٤3 
صفحه و با قیمت 1٥٥۰۰ تومان منتشر کرده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

تئاتر خصوصي به كدام سمت مي رود؟
* هومن بنائی 
بخش اول

حقیقت تلخي است اما من این روزها چه 
وقتي در حال اجراي تئاتر هستم و چه وقتي 
به سراغ اجراي دوستان می روم  احساس 
خاطر  به  اجرا  از  پس  هنرمندان  نمی کنم 
اینکه یک اثر هنري را روي صحنه برده اند 
به شادی رسیده اند، بلکه آن ها صرفاً از این 
توانسته اند  که  هستند  راضي  و  خوشحال 
مخاطب و تماشاگر بیشتري را جذب کنند و 

یا اینکه توانسته اند به بازدهي مالي خوب برسند! این خیلي خطرناک است که حتي 
دانش آموختگان رشته تئاتر هم به تدریج به یک نوع دالل مسلکي و کاسب کاری 
متمایل می شوند و امیدوارم که مسئولین فرهنگي دولت بخواهند و بتوانند کمک کنند 

تا این فضاي داللي را از هنر و به ویژه تئاتر خصوصي دور کنند«.
خصوصی سازی تئاتر به سال هاي 8٥-8٤ بازمي گردد، درست زمانی که در گفتگوي 
البته  میان بعضی از هنرمندان و مسئولین فرهنگي این مبحث شکل گرفت و 
چالش هایي هم در مقابل این مسئله مطرح شد. درعین حال اجرایي شدن  ایده تئاتر 
خصوصي با افتتاح تماشاخانه ایرانشهر اتفاق افتاد و به موازات شکل گیري مدیریت 
خصوصي در تئاتر و سالن هاي نمایش، این رویکرد در تئاتر به یک رویکرد غالب 
مبدل شد. آن بعضی ها ) که در باال با مسئولین نشست داشتند(  تصمیم گرفتند 
که با استفاده از چهره های سینمای و به تبع دستمزدهاي کالن  با فروش بلیت هاي 
گران قیمت مسیري را در تئاتر ایران شروع کنند که با اتفاقات پیش از آن به کلی 

متفاوت باشد.
کمي پیش تر از پیدایش تئاتر خصوصی و عینیت یافتن این آرزو قیمت بلیت تئاتر 
در حدود 8۰۰۰ تا 1٥۰۰۰تومان بود اما با تولد بنگاه معامالتی کار به بلیت هاي 3۰ 
هزارتومانی و ٥۰ هزارتومانی رسید! و طبیعتاً این فاصله گذاری یک پیام مشخص را 

براي هنرمندان جوان و مستقل تئاتر داشت. این فاجعه باعث شد تا 
قشر وسیع تر تئاتر که پشتوانه هاي مالي و مادي و پارتی و از هم طرازی با ستارگان 
سینما محروم هستند و از بازیگرانی استفاده می کنند که شهرت چنداني ندارند و 
جاذبه بلیت چهره های سینمایی را براي تماشاگر ندارند. براي رسیدن به یک فرصت 
اجراي سالیانه با هزاران مانع روبرو شوند و طبیعتاً این امر انگیزش اقتصادي هم 
برای مدیریت سالن هاي نمایشی نداشته و آن ها را به سمت جریان هاي مشهورتر و 

گران قیمت تر هدایت مي کند. که کرده است.
خصوصی سازی در عرصه تئاتر در مقام عمل به این تعبیر رسید که هر گروهي 
مي خواهند کار کنند باید خودشان بازدهي و تضمین فروش کار گروهي را داشته 
باشند و هزینه سالن هایي که از شبي هشت صد هزار تومان تا شبي دو میلیون تومان 
یا حتي سه میلیون تومان است  را ارائه کنند. اما حقیقت این است که وقتي دستمزد 
بسیاري گروه هاي مستقل و متعهد هنري بعد از 3۰ شب اجرا به ٤ میلیون هم 
نمي رسد، طبیعتاً این گروه ها نمي توانند هزینه هاي سالن هاي نمایش را تقبل کنند. 

پرسشي که باقی می ماند این است که تئاتر خصوصي به کدام سمت می رود؟
 برای همین است که بخشي هنرمندان جوان تئاتر در شرایط حاضر تصمیم گرفته اند 
صرفاً جشنواره ای تئاتری باشند و با جذب کمک از جشنواره ها دست کم بتوانند 
خودشان را در رشته، شغل و حرفه ای که دارند نگه دارند! و نتیجه طبیعي این 
وضعیت » سفارشي شدن هنر تئاتر « است.  وقتی شرایط را مي بینند که شانسی 
برای اجرای عموم ندارند. داوران جشنواره ها را بهترین مخاطب می بینند و از آثاري 
که این عزیزان بیشتر لذت می برند. بیشتر تولید مي کنند. که مضامین در خدمت 
جشنواره را پوشش می دهد. پس این تئاتر هم به جای اینکه حرف از جامعه و 
 دردهاي جامعه بزند به حاشیه رانده مي شود . که با مختصات مشابهي این فاجعه نیز 

به وقوع پیوسته است! 
حقیقت این است که سال ها شاهد بودیم که تئاتر جدي گرفته نمی شود و تعداد 
سالن هاي نمایش به میزان نیاز هنرمندان نیست. مثاًل در شهری به بزرگي تهران زمانی 
تعداد سالن هاي فعال به بیست سالن هم نمی رسید و براي اینکه دست کم امکاني 
براي اجراي هنرمندان جوان و اهالي تئاتر وجود داشته باشد باید به فرهنگسراها 
مراجعه می شد. وقتی مسئله بخش خصوصي در تئاتر مطرح شد اکثر هنرمندان 
موافق این حرکت سازنده بودند. و قطعاً شکل گیری سالن های نمایش تئاتر توسط 
بخش خصوصي ضرورت داشت چون  دولت سال ها به تئاتر اهمیت نداده بود و 
در این همه سال قدمی براي تئاتر برنداشته بود و متأسفانه آسیب تمام این مسائل را 
هنرمندان و فارغ التحصیالن تئاتر متحمل شدند. اعمال سلیقه شخصي هم که به نوبه 
خود همیشه عرصه را محدودتر مي کرد و امید داشتیم در این زمین بخش خصوصی 
با  تأسیس سالن ها و تماشاخانه ها بتواند مسئله را اصالح کند، اما متأسفانه شاهد 
هستیم که در تئاتر خصوصي هم  ) بنگاه معامالت هنری( نسبت به هنرمندان جوان، 
خالق، خوش فکر و مستقل کم لطفی مي شود. »تئاتر چهره ها« تا چه میزان به اهالي 
واقعي تئاتر اختصاص داشته و آیا کیفیت آثار نمایشي به تعمیق ادراک مخاطبان 
کمک کرده است؟! با صد افسوس باید گفت که حضور بازیگران چهره در تعبیر 
امروز مدیران سالن هاي نمایشی درواقع یک ارجاع برون متنی براي اهالي تئاتر است. 
بازیگران چهره در تعبیر مدیران سالن هاي نمایش هنرمندان خوش قیافه و پرطرفدار 
در سینما و تلویزیون هستند که دیدن چهره آن ها در تبلیغات محیطي هر نمایش 
می تواند عاملي براي ترغیب نوجوانان و جوانان به پرداختن بهاي پنجاه، شصت و 

دویست هزارتومانی بلیت نمایش باشد. درست یا غلط، ورود ستارگان سینما  و 
به اصطالح »سلبریتي ها «که در عرصه سینما و تلویزیون با مختصاتي متفاوت ارتباط 
با مخاطب را تجربه کرده اند، قواعد و شرایط حاکم بر تئاتر را نیز تحت تأثیر خود 
قرار داده است. ایجاد تئاتر خصوصی و یا خصوصی سازی در تئاتر در وهله نخست 
بسترسازی مناسب براي توسعه امکانات هنرهاي نمایشي و هنر تئاتر در سطح جامعه 
بود؛ نه کاسبی عده ای سودجو که شباهت زیادی به گرگ قصه شنگول ومنگول 
دارند. مسئله ای که در این رابطه وجود دارد بر خواسته از یکسري معضالت ریشه ای 
است. بدون لحاظ ترتیب اهمیت اگر بخواهیم به عوامل بروز این وضعیت بپردازیم 
یکي از مشکالت اصلي مخاطب است و اینکه ما چقدر توانسته ایم افزایش مخاطب 
داشته باشیم و همین طور میزان مخاطبي که افزوده شده به تئاتر چقدر به دنبال هنر 
تئاتر است به معناي واقعي کلمه یا اینکه دیدار سلبریتي ها و مسائلي ازاین دست در 
اولویت قرارگرفته است؟ به بیان دیگر اینکه مخاطب حرفه ای تئاتر و »تئاتر بین ها « را 

چقدر توانسته ایم افزایش بدهیم؟
ادامه دارد.....

نگاه روز

-وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با ورود 
سیدرضا عاملی دوره چهارم عملکرد شورای 
عالی انقالب فرهنگی آغاز شده است که در 
این دوره با توجه به رشد شتابنده عرصه علم 
و فرهنگ، مواجهه ما در فضای تحوالت نیز 

باید شتابنده باشد.
سیدعباس  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صالحی دیروز در مراسم تودیع و معارفه دبیر 
در  اکنون  که  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
حال برگزاری است، با تقسیم بندی عملکرد 
شورای انقالب فرهنگی به سه دوره، عنوان 
نشان می دهد  اتفاقات فضای مجازی  کرد: 
که در رویارویی با رویدادهای فضای علوم 
با دست فرمان گذشته  و فرهنگ نمی توان 
 12 اسالمی  انقالب  معظم  داد.رهبر  ادامه 

دیماه جاری در حکمی حجت االسالم سعید 
رضا عاملی را به سمت دبیر جدید شورای 
عالی انقالب فرهنگی منصوب کردند ، پیش 
از این محمدرضا مخبر دزفولی به مدت 13 
بود.وزیر  دار  عهده  را  مسئولیت  این  سال 
این شورا می  از دوره نخست  افزود:  ارشاد 
توان به دوره نهادسازی یاد کرد. با توجه به 
اتفاقات پس از وقوع انقالب اسالمی، ستاد 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و  انقالب 
شکل گرفت؛ زیرا به نهادسازی نیاز داشتیم.
وی ادامه داد: شوراها و موسسات ایجاد شده 
انقالب  عالی  شورای  رویکردهای جدی  از 
فرهنگی در دوره نخست به شمار می رود.
صالحی با بیان اینکه دوره دوم را می توان به 
دوره تنظیم مقررات تعبیر کرد، ادامه داد: در 

نیازهای  تناسب  به  هایی  دوره سیاست  این 
سوم  دوره  افزود:  شد.وی  تدوین  مقطعی 
عملکرد شورا نیز دوره دبیری 12 ساله آقای 
مخبر محسوب می شود. در این دوره افزون 
در  جدیدی  رویکرد  قبلی  رویکردهای  بر 
زمینه ایجاد نقشه های جامع در حوزه علم 
و فرهنگ بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ادامه داد: ما نیازمند تصویری جامع از مسیر 
علمی،  سندهای  هستیم.  آینده  و  موجود 
فرهنگی و آموزش و پرورش نگاه به آینده 
دارد، تصویر ما را از اهداف روشن می سازد 
و نقشه های مهمی به شما می روند.صالحی 
به این سندها عنوان کرد: سندهای  با اشاره 
و  فناوری، توسعه فضایی  راهبردی علوم و 
هوایی، گیاهان سنتی و علوم فناوری، سلول 

های بنیادی و همچنین رویدادهای خوب در 
علوم و فناوری همگی محصول نگاه جامع 
در حوزه علم و فرهنگ بود.وی با اشاره به 
تصویب  و  تدوین  در  دزفولی  مخبر  نقش 
سندها اظهار داشت: فضای کنونی نشان می 
دهد که یادگیری های جمعی جای خود را به 
یادگیری های فردی غیررسمی داده است که 
تعلق و تخصص آقای عاملی در این حوزه، 
به کمک دوره چهارم آمده است و شورا می 
و  علم  عرصه  در  اقتضایی  مدیریت  تواند 
فرهنگ داشته باشد.وی در ادامه به تغییرات 
ژئوپولتیک علم و فرهنگ اشاره کرد و افزود: 
تخصص آقای عاملی نیز به کمک دبیرخانه، 
و  علم  ژئوپولوتیک  معادالت  تغییر  و  شورا 

فرهنگ خواهد آمد.

کاریکاتور

هویت دوتابعیتی افتخار نیست!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دوره چهارم شورای عالی انقالب فرهنگی آغاز شده است

در  پاپ  موسیقی  مطرح  خوانندگان  و  گروه ها  از  تعدادی 
چارچوب برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر به 

اجرای برنامه می پردازند.
و  مطرح  و خوانندگان  گروه ها  از  تعدادی  مهر،  گزارش  به 
و  سی  برگزاری  چارچوب  در  پاپ  موسیقی  پرمخاطب 
چهارمین جشنواره موسیقی فجر به اجرای برنامه می پردازند 
که از آن جمله می توان به حضور محسن ابراهیم زاده، بهنام 
بانی، حامد همایون، پازل بند، ماکان بند و علیرضا طلیسچی 

اشاره کرد.
اسامی این خوانندگان و گروه ها در حالی مطرح می شود که 
هنوز اسامی نهایی گروه ها و خوانندگان بخش های مختلف 

جشنواره به صورت رسمی منتشر نشده است.
بخش موسیقی پاپ سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر 
به میزبانی مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار می شود.

تا 3۰  تاریخ 2٤  از  فجر  موسیقی  جشنواره  سی وچهارمین 
بهمن ماه سال جاری با دبیری شاهین فرهت در تهران میزبان 

عالقه مندان موسیقی در بخش های مختلف است.

 خوانندگاین که در »فجر۳۴«
 اپپ یم خوانند

مهرداد فرید به آخرین وضعیت اکران فیلم سینمایی »جن زیبا« 
اشاره کرد.

آخرین  درباره  سینما،  کارگردان  و  تهیه کننده  فرید  مهرداد 
وضعیت اکران »جن زیبا« به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
قرار بود این اثر دوازدهم دی ماه اکران شود که شورای صنفی 
نمایش آن را به نوزدهم موکول کرد. اما من نپذیرفتم چون 
نزدیک به برگزاری جشنواره فیلم فجر بود. تصمیم گرفتم پس 

از اتمام این رویداد، جن زیبا را اکران کنیم.
وی افزود: از سویی چون طرف ترکیه ای تمایل به اکران همزمان 

با ایران دارد، در حال برنامه ریزی برای آن هستیم.
گفتنی است فیلم سینمایی »جن زیبا« به تهیه کنندگی مهرداد 
فرید و کارگردانی بایرام فضلی است و فرهاد اصالنی، نورگل 
یشیل چای و لیال زارع بازیگران آن هستند. »جن زیبا« اثری با 

محتوای طنز است.
بایرام فضلی در سال 138٥ و با فیلم »باز هم سیب داری؟« 

کارگردانی را تجربه کرده بود.

»جن زیبا« چه زماین اکران 
یم شود؟

فیلمبرداری پروژه سینمایی »زنی با ارابه چوبی« به تهیه کنندگی 
محمدحسن نجم و کارگردانی خداداد جاللی در لوکیشن سد 

زمزم روستای بشل در مازندران به پایان رسید.
سکانس پایانی پروژه سینمایی »زنی با ارابه چوبی« 2٤ دی ماه 
امروز با بازی سمانه نصری، مهری ال آقا و قاسم زارع فیلمبرداری 
شد. همچنین تدوین این فیلم توسط هایده صفی یاری همزمان با 

پایان فیلمبرداری آغاز شده است.
محمدرضا فروتن، سمانه نصری، پوریا پورسرخ، حسین سلیمانی، 
مریم نعمتی نیا، نیوشا ضرابی، مهری آل آقا، فرامرز روشنایی، بهشته 
آلیان، بهار داورزنی، رضا اوالدی، فریبا متخصص و قاسم زارع در 
این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه داستان فیلم آمده 
است: آرش دانشجوی رشته فلسفه همراه دوستش بهمن برای 
تحقیقات تز دانشگاهی به روستایی در شمال کشور می روند و 
نام تحقیق آن ها »تحصیل میان واقعیت تا حقیقت است« و آرش 
و بهمن آنجا با دختری به نام ستاره آفاق که شاعر است آشنا 

می شوند و در این میان آرش عاشق ستاره می شود.

 زین اب ارابه چویب
 به خط اپیان رسید
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چرا نمی توان )و نمی شود( یک اثر کالسیک سینما را بازسازی 
کرد؟ در طول زمان هم این موضوع بارها به اثبات رسیده است اما 
گاه احتمال می رود که فیلم کالسیکی در دوباره سازی با شکل و 
سبک متفاوت تر و مدرن تری ساخته شود و اتفاقاً واجد کیفیت 
چشم گیری هم باشد )مثل »ستاره ای متولد می شود«(. با این 
حال، فیلم »مری پاپینز« بعد از ٥۰ سال علیرغم تغییر بسیار و فرم 
ظاهراً جدید، باز هم نتوانسته است آن جاذبه و شیرینی و لطف اثر 
کالسیک 1۹6٤ را تجدید سازد. گویی موزیکال ساز خوش قریحه 
راب مارشال )»شیکاگو«( به مصداق دیالوگ شخصیت اصلی اش 
»همه چیز ممکن است حتی اگر ممکن نباشد« سعی بر این داشته 
این قصه جادویی پی.آی.تراورز را با یک دایه خیال انگیز- که 
از آسمان لندن به افسانه های دیزنی پیوست- بار دیگر از طریق 
یک دایه جدید و با لبریز از صحنه های رقص و آواز- و البته 
جادوگری ها و شعبده بازی های وافر- همان لطف و جذابیت را 

به تماشاگر خود و حد لیکن با تأسف موفق نشده است تا قصه 
ای برای بازگو کردن پیدا کند. به همین جهت شخصیت دلنشین و 
با صالبت »مری« در میانه گفتارهای بیهوده گم و گور شده است.
در نسخه اصلی ماجراهای »مایکل بنکس« که این بار مبدل به »بن 
ویشا« گشته )با بازی لین مانوئل میراندا( با سه بچه کوچک خود 
و خواهرش دیگر آن جلوه و گیرایی گذشته را ندارد. به نظر می 
رسد که مانوئل میراندا- چهره محبوب نمایش »همیلتن«- مناسب 
نقش نیست و همین طور مریل استریپ با آن نقش روان پریشی 
اش باعث خنده می شود. اما شاید امیلی بالنت را با آن مالحت 
در نقش »مری پاپینز« تا حدی بتوان قابل تحمل دانست )با فاصله 

زیاد با جولی آندروز در فیلم اصلی.(
های  حقه  و  بازی  شعبده  از  مملو  های  که صحنه  دانیم  می 
کامپیوتری و دیجیتالی می تواند موجب شیرینی فیلمی شود ولی 

در این جا به دلیل افراط، آدم را پس می زند.

نقدی بر فیلم »مری پاپینز بازمی گردد«؛کپی نابرابر اصل
* پرویز نوری

در  پانتئون  سینماتک  نشست های  سلسله  اولین 
خانه ی اندیشمندان علوم انسانی با نمایش و تحلیل 
و بررسی فیلم »پرویز« ساخته ی مجید برزگرو با 

یادی از لوون هفتوان  آغاز شد. 

سینماتک  این  رسانه  از   زمان  پیام  گزارش  به 
؛سینماتک پانتئون مجموعه ای غیرانتفاعی است که 
با همت چند تن از عالقمندان و دست اندرکاران 
این  است.  راه اندازی شده  سینما  پژوهشگران  و 
سینماتک با هدف رشد و ارتقای نگاه مخاطبین 
معاصر  آثار  دادن  قرار  دستمایه  با  سینما  جدی 
به  بینارشته ای  نگاهی  با  جهان  و  ایران  سینمای 
سینما سعی در ایجاد گفتمانی متفاوت در وضعیت 
معاصر نقد و تحلیل فیلم در  ایران دارد. زینب 
لک و محمدحسین میربابا دبیران سینماتک پانتئون 
و مجید باقرزاده مدیر اجرایی و فرهنگی آن اقدام 
به  راه اندازی این مجموعه کردند  که در قدم اول 
با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی اکران 
و تحلیل فیلم »پرویز« را دربرداشت. در این پنل 
محمدحسین میربابا فیلمساز، نویسنده و پژوهشگر 
سینما همراه با دکتر آرش حیدری جامعه شناس و 

مترجم به عنوان سخنران به تحلیل و بررسی فیلم 
»پرویز« پرداختند.مجید برزگر کارگردان اثر نیز در 
پنل حضور داشت و بعد از سخنرانی ها به گفتگو با 

مخاطبین پرداخت.
پنل با عنوان »پرویز قواره ای خارج از قاعده« و با 
قرائت مانیفست سینماتک پانتئون توسط زینب لک 
آغاز شد. سپس با یادی از زنده یاد  لوون هفتوان 
نوری  پوریا  توسط  لوون  برای  متنی  خوانش  و 
عکس های  آخرین  از  کلیپی  و  سینما«  »عکاس 
»لوون هفتوان« که توسط پوریا نوری به ثبت رسیده 
است به نمایش درآمد. در آغاز پنل سخنرانی ها، 
در  »پرویز«  فیلم  اهمیت  از  میربابا  محمدحسین 
سینمای معاصر ایران در مقایسه با فیلم هایی که 
داعیه دار سینمای اجتماعی هستند سخن گفت.
با وضعیت  پیوند  در  فیلم  این  فاکتور  مهم ترین 
موقعیت  و  شهر  بازنمایی  به  معاصر  اجتماعی 

اجتماعی در این فیلم بازمی گردد. میربابا با بیان دو 
مؤلفه ی کالبد شهر و روح شهر در پرداخت به آن 
در سینمای ایران، »پرویز« را در هردو زمینه نسبت 
به نمایش شهر و اجتماع فیلم موفقی دانست. یعنی 
هم موقعیت مجتمع مسکونی به عنوان واحدی از 
شهر و هم روح و معنای زندگی شهری به عنوان 
ساحتی از اجتماع مدرن در این فیلم بخوبی نمایش 
بیشتر  محافظه کاری  »پرویز«  از این نظر  شد.  داده 
فیلم های دو دهه ی اخیر سینمای ایران را ندارد. 
فیلم هایی که با فاصله گرفتن از نمایش کالبد شهر 
تنها به نمایش روابط میان افراد در قالب »درام های 
داستان های  با  آن هم  آورده اند.  روی  آپارتمانی« 
تکراری، استفاده از عنصر تعلیق و روابط محدود 
میان چند کاراکتر. اما پرویز با دست مایه قرار دادن 
یک داستان ساده و بدور از تعلیق های ملودراماتیک، 
خود وضعیت را مسئله مند کرده است. ازاین نظر 

»پرویز« با شراط تاریخی-اجتماعی معاصر خودش 
پیوند مستقیم برقرار کرده است. در ادامه میربابا به 
تحلیل خودِ فیلم روی آورد و سه وضعیت را برای 
این فیلم درنظر گرفت که به مرور درام با حرکت 
کاراکتر پرویز این سه وضعیت متفاوت را بوجود 
مطیع(  است. 1( وضعیت سکون)کاراکتر  آورده 
2( وضعیت تغییر)کاراکتر سرگردان( 3(وضعیت 
پیوند  وضعیت  سه  هر  عاصی(  طغیان)کاراکتر 
بازتاب شرایط  یعنی  دارد.  اجتماعی  موقعیت  با 
اجتماعی از یک وضعیت ساکن به وضعیت طغیان 
است. پرویز بازنمایی نظام پدر-شاه است. میربابا 
بیان داشت پرویز به بازتولید شرایط اجتماعی که 
در آن رشد یافته روی می آورد. او کم کم به یک 
کنترل گر تبدیل می شود. مانند رفتارش با نگهبان 
زیردستش در پاساژ و یا شیفت رفتاری او با پسر 
همسایه. این ها همگی محصول جامعه پدرساالر 

است. پس سایه ی پدر هیچ گاه از سر پرویز کم 
نمی شود و او برای انتقام از پدر دست به زدودن 
شباهت های با پدر در جامعه ی اطرافش می زند. 
با پیرمردهای فیلم می کند.پس  مانند رفتاری که 
شورش علیه این جامعه با ابزار خود این جامعه 
او  درادامه  سرکوب.  و  استیال  می گیرد.  صورت 
مواجهه ی پرویز با سه پیرمرد و رفتار خشن او 
از  انتقام  به  پرویز  میل  از  ناشی  را  آن ها  درقبال 
پیرمرد  سه  آن  از  هرکدام  دانست.چراکه  پدرش 
پرویز  با  پدر  رفتار سرکوبگر  از  نشانه ای  حامل 
بودند. پرویز تمام جایگزین های پدر را آزار می دهد 
پرویز  می زند.  آن ها  کشتن  به  دست  درآخر  و 
او می گیرد.  از جایگزین های  را  پدر  از  انتقامش 
به  منجر  که  پاساژ  داخل  پیرمرد  فروختن  مانند 
پیرمرد صاحب  اخراجش می شود. حبس کردن 
آپارتمان در انباری و سرآخر کشتن پیرمرد آشنای 
ادامه ی  مغازه ی خشکشویی اش.  در  قدیمی در 
نشست مجید برزگر کارگردان فیلم از برگزاری 
این نشست قدردانی کرد و به گفتگو با مخاطبین 
پرداخت . برزگر از لوون هفتوان و علی رامز دو 

بازیگر مرحوم فیلم نیز یاد کرد. 

هفت فیلم ایرانی در یازدهمین 
فیلم های  بین المللی  جشنواره 
خاورمیانه ای بلغارستان نمایش 

داده می شوند.
به گزارش پیام زمان از  روابط 
فارابی،  سینمایی  بنیاد  عمومی 
این جشنواره  نگاه ویژه  بخش 
به  ایرانی  فیلم  هفت  پخش  با 

سینمای نوین ایران می پردازد.
فیلم هایی چون »روزهای نارنجی«، »سورنجان«، »مغزهای کوچک زنگ زده«، »اتاق 
تاریک« و سه فیلم »برگ جان«، »مادری« و »آپاندیس« به پخش کنندگی بنیاد سینمایی 
فارابی نیز در این بخش نمایش داده خواهند شد. هدف جشنواره آشنایی مخاطبان 
بلغاری با جهان اسالم، تمدن و فرهنگ مسلمانان است. این جشنواره از تاریخ 2٥ 
دی تا 1۰ بهمن ) 1٥ تا 31 ژانویه( در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار می شود.

با اکران فیلم پرویز 

بایادی از لوون هفتوان سینماتک پانتئون افتتاح شد

۷ فیلم ایرانی در جشنواره فیلم های 
خاورمیانه ای بلغارستان

 نوبت اول
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