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ظریف: ایران قدرت 
اول منطقه است

دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور 
جمع  در  دیروز  کشورمان  خارجه 
وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی 
و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری 
جمهوری  گفت:  ایران  اسالمی 
اسالمی ایران با تکیه بر آرمان ها و 
گفتمان اصیل انقالب اسالمی قدرت 

اول منطقه است.

ارجاع پنج گزارش از 
حقوق های نجومی به 

دادسرای تهران

خبر

خبر

2

قرائت گزارش 6 ماهه برجام در صحن علنی:

مانع تراشی آمریکا در اجرای 
برجام و لغو تحریم ها

مانع تراشی آمریکا در اجرای برجام و لغو تحریم ها، 
دستبرد ۲ میلیاردی به اموال ایران و محرومیت 
محورهای  از  دالر  با  مالی  مبادله  از  کشورمان 
گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس درباره اجرای برجام است.

رونق تولید و اشتغال 
اولویت شبکه بانکی است

روز سه شنبه؛ جلسه رای اعتماد سه وزیر پیشنهادی
روحانی در مجلس حضور می یابد

مجلس  عمومی  روابط  و  فرهنگی  مدیرکل 
شورای اسالمی با اشاره به حضور رئیس جمهور 
پیشنهادی  وزیر  سه  اعتماد  رای  جلسه  در 
دولت، از پخش زنده این جلسه از صدا و سیما 

خبر داد.
روابط  و  فرهنگی  مدیرعامل  کیایی  مهدی 
با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  عمومی 
مهر، در خصوص جلسه رای اعتماد به وزیران 
ارشاد  و  فرهنگ  جوانان،  و  ورزش  پیشنهادی 

اسالمی و آموزش و پرورش گفت: با درخواست صدا و سیما برای پخش زنده جلسه رای اعتماد موافقت 
شده و جلسه مذکور از شبکه خبر و البته مانند سایر جلسات علنی از رادیو فرهنگ پخش زنده خواهد شد.
 جلسه رای اعتماد به صالحی امیری، دانش آشتیانی و سلطانی فر برای تصدی وزارتخانه های فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان سه شنبه یازدهم آبان ساعت ۸  صبح برگزار خواهد 
شد. در جلسه رای اعتماد، رئیس جمهور، وزرای پیشنهادی و مخالفان و موافقان صحبت خواهند کرد و 

احتماالً جلسه مذکور در نوبت عصر سه شنبه نیز ادامه خواهد یافت.

اجباری شدن مشاوره 
قبل از ازدواج

جزئیات تازه از توقف 
بنزین کارتی

تحقق اقتصاد مقاومتی با کیفی سازی محصوالت

بـازار سـرد خـودروهای بـی کـیفیت
حاشیه امنیت خودروسازان، عامل تولید خودروهای بی کیفیت
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سازمان ملل نتوانست 
»صلح« و »امنیت بین المللی« 

را تامین کند
معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: سازمان ملل به 
خصوص شورای امنیت نتوانستند به هدف اصلی خود که 

تامین صلح و امنیت بین المللی است، دست پیدا کنند.

سهم صفر درصدی بهره وری 
در رشد اقتصادی

در حالی که همواره تاکیدات بر فاصله گرفتن از اقتصاد 
نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مولد وجود دارد، رئیس 
سازمان ملی بهره روی ایران سهم بهره وری را در میانگین 
به صفر  نزدیک  اخیر  در ۴۵ سال  اقتصادی کشور  رشد 

درصد عنوان کرد.

خبرخبر

1 35 1

گروه اقتصاد -  مریم بهنام راد: منابع انسانی و تحقیق و توسعه از عوامل مهم در کیفیت خودرو است و 
خودروسازی های داخلی ما همانند دنیای پیشرفته و صنعتی در این زمینه عمل نکرده اند. از دل تحقیق و توسعه 

خارجی ها گاهی خودروهایی به بازار روانه می شود، که برای مصرف کنندگان تازگی دارد،سرمایه گذاری بیشتر در 
تحقیق و توسعه به تبع خود استانداردهای سختگیرانه تر و کنترل کیفیت دقیق تری ترسیم می کنند.

گمرک ایران از این پس با بهره گیری از سامانه 
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، 
برای دارندگان کارت های بازرگانی پرونده های 
اطالعات  تا  می دهد  تشکیل  الکترونیکی 
و  شده  تجمیع  بازرگانی  کارت های  دارندگان 

مبادالت آن ها شفاف سازی شود.
تاکنون  است  آن  از  حاکی  موجود  اطالعات 
بیش از ۵۰ درصد از کارت های بازرگانی یکبار 
مصرف بوده به این ترتیب که عده ای با استفاده 
از کارت های بازرگانی یکبار مصرف افراد فقیر 
کالن  مبالغ  با  واردات  به  اقدام  روستایی  یا  و 
می کردند بدون اینکه مالیات مربوط به آن را 

پرداخت کنند.
از  اقداماتی  از  جلوگیری  جهت  ایران  گمرک 
این قبیل، برای صاحبان کارت های بازرگانی 
پنجره  و  گمرکی  جامع  سامانه  از  استفاده  با 
واحد تجارت فرامرزی پرونده های الکترونیکی 
می دهد تا به صورت لحظه ای و آنالین مشخص 
چه  بازرگانی  کارت های  دارندگان  که  شود 
صادر  و  وارد  زمانی  فواصل  در  کاال  میزان 
و  دارد  تطابق  آن ها  اظهارنامه های  با  و  کرده 
یا خیر و همچنین اینکه عمده واردات دارنده 

کارت  بازرگانی در کدام گروه های 
کاالیی انجام شده است؟

مزایای  دیگر  از  همچنین 
این  الکترونیکی  پرونده های 
که  کاالهایی  رهگیری  که  است 
حقوقی  یا  و  حقیقی  فرد  یک 
مشخص  زمانی  فاصله  یک  در 
کرده  اظهار  مختلف  گمرکات  به 
پرونده های  این  در  نیز  است 
در  و  است  منعکس  الکترونیکی 
انجام  ادامه  تخلف  بروز  صورت 

طریق  از  متخلف  افراد  برای  گمرکی  عملیات 
سامانه جامع گمرکی قفل می شود.

اشخاص  بازرگانی  کارت های  دارندگان  درباره 
حقوقی، به کمک این پرونده های الکترونیکی، 
و  امضا  حق  صاحبان  مدیره،  هیأت  اعضای 
افرادی که وکالت ترخیص دارند نیز مشخص 
می شود و اطالعات و عملکرد اشخاص حقیقی 
رصد  الکترونیکی  کاماًل  به صورت  حقوقی  و 

می شود.
یکی دیگر از مهم ترین مزایای این پرونده های 
خارجی  تجارت  اطالعات  تحلیل  الکترونیکی، 

و  بازرگانی  کارت های  دارندگان  برمبنای 
شناسایی هویت واردکنندگان و صادرکنندگان 
حجم  تفکیک  به  کاالیی  گروه  هر  عمده 
اولیه، تعداد  ارزش، نوع کاال، سرمایه  فعالیت، 
اظهارنامه ها و اطالعات فردی از محل سکونت 

و سن آن ها است.
ارائه اطالعات کارکرد اشخاص به سازمان امور 
از  بازرگانی  کارت  ابطال  و درخواست  مالیاتی 
طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از دیگر 
کارکردهای آن است که تمامی این اقدامات از 
طریق فضای مجازی و به کمک پنجره واحد 

تجارت فرامرزی صورت می گیرد.

فاصله گرفتن  بر  تاکیدات  در حالی که همواره 
از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مولد 
ایران  وجود دارد، رئیس سازمان ملی بهره روی 
اقتصادی  رشد  میانگین  در  را  بهره وری  سهم 
کشور در ۴۵ سال اخیر نزدیک به صفر درصد 

عنوان کرد.
کنفرانس  پنجمین  در  دیروز  طباطبایی  رویا 
اهمیت  بر  تاکید  با  ایران  کیفیت  مدیریت 
پرداخت به موضوع بهره وری و مدیریت کیفیت 
که  است  موضوعی  کیفیت  شاخص های  گفت: 
سهم  توسعه ای  و  اقتصادی  لحاظ  به  می تواند 
کند.  ایفا  کشور  پیشرفت  فرآیند  در  بسزایی 
حوزه  این  از  نیز  بهره وری  موضوع  همچنین 

نمی توان  بهره وری  افزایش  بدون  و  نیست  جدا 
نظر  مورد  رشد  و  اقتصادی  مناسب  شرایط  به 

دست پیدا کرد.
بهره وری  کتاب  آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
این  در  ایران  وضعیت  و   ۲۰۱6 سال  در  آسیا 
آمار اظهار کرد: در بازه زمانی سال های ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۴ که ایران درگیر تحریم ها نیز بود، رشد 
است  بوده   اقتصادی حدود ۴.۳ درصد  متوسط 
که بیشتر آن از موجودی سرمایه و تزریق پول 
حاصل شده است و متاسفانه نیروی کار زیادی 
ایجاد نشد و آن طور که آمار نشان می دهد از کل 
رشد ۴.۳ درصدی فقط ۱.۱ درصد یعنی حدود 
۲۵ درصد از کل رشد، سهم بهره وری بوده است.

که  است  حالی  در  وضعیت  این  افزود:  وی 
رشد  از  نیمی  تا  حداقل  پیشرفته  کشورهای 
به  بهره وری  افزایش  از طریق  را  اقتصادی خود 
دست می آورند که متاسفانه آمار موجود نشان 
برای  به تالش بسیار  نیاز  می دهد که کشور ما 
رشد  در  بهره وری  استاندارد  سهم  به  رسیدن 

اقتصادی خود دارند.
با  ادامه  در  ایران  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس 
بررسی بازده بلندمدت تری از تاریخ اقتصاد ایران، 
اظهار کرد: اگر دوره بزرگتری را برای بررسی این 
تا   ۱۹۷۰ سال های  در  بگیریم.  نظر  در  موضوع 
رشد  میانگین  ساله،  بازه ۴۵  یک  یعنی   ۲۰۱۴
اقتصادی ۳.6 درصد بوده که سهم بهره وری در 

این میان حدودا صفر درصد بوده است.
همچنین  ایران  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس 
عنوان  ایران  در  بهره وری  دوران  به  اشاره  با 
رشد  نرخ  تا ۲۰۰۵  سال های ۲۰۰۰  بین  کرد: 
این مقدار  از  اقتصادی به 6.۹ درصد رسید که 
از  کمتر  کمی  یعنی  بهره وری  سهم  درصد   ۳
دوران  این  که  بود  اقتصادی  رشد  درصد   ۵۰
تاریخ  بهره وری در  نرخ  از لحاظ  بهترین دوران 
اقتصاد ایران است. نفت مانع تالش برای افزایش 

بهره وری است.
طباطبایی با بیان اینکه قیمت نفت نمی تواند به 
رشد بهره وری کمک کند، تصریح کرد: افزایش 
بهره وری  افزایش  در  چندانی  تاثیر  نفت  قیمت 

کشور ندارد و حتی باعث می شود که سعی کنیم 
ماشین االت،  ورود  قبیل  از  را  مشکالت  تمام 
تجهیزات و ساخت سوله حل کنیم که اگر این 

تجهیزات نیز از استانداردهای روز دنیا برخوردار 
نباشد به ما ضرر خواهد رسید.

اد      امه د      ر صفحه 2

رئیـس کل بانـک مرکزی: پـس از کنترل 
هـای  سـال  گسـیخته  افسـار  تـورم 
گذشـته، رونـق تولید و اشـتغال اولویت 

اسـت. بانکی  شـبکه 
ولی ا... سیف گفت: با برقراری ثبات اقتصادی 
نسبی در جامعه به ویژه پس از ظرفیت های 
برای  تالش  پسابرجام،  فضای  در  شده  ایجاد 
منظور  به  اقتصادی  رونق  به  دادن  سرعت 
افزایش رشد اقتصادی و کاهش میزان بیکاری 
مردم  معیشت  سطح  ارتقای  نهایت  در  و 
سیاستگذاران  و  بانکی  نظام  اقدامات  سرلوحه 

اقتصادی کشور است. 
میلیارد  هزار   ۱۰ از  بیش  اعطای  افزود:  وی 
بنگاه  ۱۳هزار  حدود  مالی  تامین  برای  تومان 
امسال  ابتدای  از  متوسط  و  کوچک  اقتصادی 

تاکنون از افتخارات نظام بانکی است. 
سیف گفت: این اتفاق خوشایند در حالی رخ 
داده است که بر اساس برآوردهای اولیه، پیش 
بینی می شد تنها ۷۵۰۰ واحد مشمول طرح 
باشند و البته روند اعطای این تسهیالت ادامه 

دارد.
برای  مرکزی  بانک  همچنین  افزود:  وی 
به  تسهیالت  پرداخت  بیشتر  هرچه  تسهیل 
از موانع دریافت  را  بنگاه ها  این  این واحدها، 
برگشتی،  چک  داشتن  جمله  از  تسهیالت 
نسبت  نکردن  رعایت  غیرجاری،  مطالبات 
مالکانه و کمبود منابع استانی مستثنی کرده 

است.
از  تشکر  کنار  در  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس 
مساعدت کارگروه های استانی تسهیل و رفع 
بانکی در تشخیص  تولید و تالش نظام  موانع 

و تخصیص بهینه اعتبارات؛ همراهی، اعتماد و 
سعه صدر هموطنان عزیزمان در سراسر کشور 
در دستیابی به این مهم قابل تقدیر و شایسته 

تعظیم است. 
وی اظهار داشت: در واقع سپرده های خرد و 
شبانه  تالش  حاصل  که  عزیزمان  مردم  کالن 
اقتصاد  که  شرایطی  در  و  اکنون  است،  روزی 
عنوان  به  است،  اعتباری  تنگنای  دچار  کشور 
پشتوانه و منبعی برای تامین مالی بنگاه های 

کوچک و متوسط به کار گرفته شده است. 
عزم جدی  هرچند  بهتر  بیان  به  گفت:  سیف 
های  ظرفیت  همه  از  استفاده  در  بانکی  نظام 
موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال 
نقش مهمی در این امر داشته است، اما بدون 
را  اخیر  دستاوردهای  از  ای  عمده  شک سهم 

باید به پای مردم نوشت. 
رئیس بانک مرکزی افزود: کشاورزان، کارگران، 

تک  تک  و  مشاغل  صاحبان  تجار،  کارمندان، 
افرادی که به عنوان صاحبان اصلی این کشور، 
با اعتماد به نظام بانکی، سرمایه هایشان را در 
راه رشد و توسعه ایران عزیز خرج کرده و به 

سهم خود در سربلندی آن شریکند.
بانکی  نظام  که  خرسندم  بسیار  افزود:  وی 
با  را  عزیز  هموطنان  همراهی  است  توانسته 
و  تولید  سمت  به  نقدینگی  صحیح  هدایت 
اشتغال پاسخ دهد و امیدوارم با ادامه این روند 
پیش  از  بیش  اقتصادی  های  گشایش  شاهد 
مبتنی بر سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی 

باشیم. 
هموطنانم  همه  دست  پایان  در  گفت:  سیف 
دهم  می  اطمینان  و  فشارم  می  گرمی  به  را 
از  صیانت  ضمن  کشور  بانکی  شبکه  که 
سرمایه های مردم تمام توان خود را برای رونق 

تولید و اشتغال به کار خواهد گرفت.

شناسایی آنالین سوءاستفاده گران از کارت های بازرگانی

سهم صفر درصدی بهره وری در رشد اقتصادی

سیف:رونق تولید و اشتغال اولویت شبکه بانکی است

صفحه 11

صفحه 3
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کالم  نور

راه اندازی قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه در استان ها

سخنگوی سپاه پاسداران از ابالغ سرلشکر جعفری 
و  پیشرفت  قرارگاه  اندازی  راه  و  تشکیل  برای 

آبادانی سپاه در استان ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسئول روابط 
عمومی کل سپاه با اعالم خبر تشکیل و راه اندازی 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه گفت: این اقدام در 
راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در امر سازندگی، عمران، آبادانی، 
مناطق  در  زدایی  محرومیت  و  رسانی  خدمت 
امنیت  برقراری  نیز  و  دورافتاده و محروم کشور 
پایدار مردمی، بسترسازی خدمت رسانی بیشتر 
نظام و استفاده حداکثری از ظرفیت های استان ها 

صورت گرفت.
سردار شریف پیشرفت و آبادانی مناطق محروم 
کشور در ابعاد اشتغال زایی، فرهنگی، سالمت و 
زیرساخت های مورد نیاز از طریق توانمندسازی 
رشد و ارتقای ظرفیت های انسانی و طبیعی را 
مأموریت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه توصیف 
با مبنا قرار  این مأموریت خطیر  و تصریح کرد: 
فرماندهی  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  اصول  دادن 
معظم کل قوا با هدف توانمندسازی افراد و مورد 
به  نیز توجه  ابعاد مختلف آن و  توجه قراردادن 
چرخه تولید، توزیع و مصرف با در نظر گرفتن 

ظرفیت های بومی - محلی  دنبال می شود. 
مسئول روابط عمومی کل سپاه با بیان اینکه در 
انجام این مأموریت رشد و ارتقای پتانسیل های 
مردمی در مناطق محروم مورد توجه قرار می گیرد 
این  بهینه  اجرای  راستای  در  همچنین  گفت: 
مأموریت با انجام تعامالت و هماهنگی های الزم 
از ظرفیت سایر نیروهای مسلح و سازمان ها و 

نهادهای دولتی و خصوصی نیز استفاده می شود.
وی در پایان با اشاره به عزم قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه در استان ها برای استفاده از تجارب 
در  )ص(  االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  ارزنده 
و  زدایی  محرومیت  و  کارآفرینی  اشتغال،  حوزه 
اعالم  استانی،  در جغرافیای  آن  کردن  عملیاتی 
و  پیشرفت  قرارگاه  اندازی  راه  و  تشکیل  کرد: 
آبادانی در استان ها به وسیله سرلشکر جعفری 

به فرماندهان سپاه های استانی ابالغ شده است.

نقش موثر وابستگان نظامی در 
اقتدار دستگاه دیپلماسی

نظامی  وابستگان  ارتش:  معاون هماهنگ کننده 
باتوجه به شرایط حساس منطقه الزم است تحرک، 

اثرگذاری و هم افزایی بیشتری داشته باشند.
دادرس،  محمدحسین  دکتر  ستاد  سرتیپ  امیر 
در این همایش با تاکید بر ضرورت هوشیاری و 
داشتن ابتکارعمل در صحنه دیپلماسی نظامی، 
رویکردهای  و  راهبردی  محورهای  درخصوص 
اثربخش در حوزه کاهش تهدیدات منطقه ای و 
ارتقای توانمندی های دفاعی متناسب با سطوح 

مختلف تهدید مواردی را مطرح کرد.
گفتنی است، نخستین همایش مشترک وابستگان 
نیروهای  انتظامی  نمایندگان دفاعی و  نظامی و 
مسلح جمهوری اسالمی ایران به میزبانی ارتش 
با اهدافی از جمله ایجاد درک مشترک نسبت به 
تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و 
نسبت  بینش  توسعه  فرماندهی،  مراتب  سلسله 
جهان،  و  منطقه  در  اخیر  راهبردی  تحوالت  به 
مقدس  نظام  رسمی  مواضع  آخرین  از  آگاهی 
نظامی،  های  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
دفاعی و دیپلماسی و ایجاد هم افزایی بیشتر بین 
وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی 
کشورمان به مدت سه روز و با حضور و سخنرانی 
شخصیت های عالی رتبه کشوری و لشکری در 
مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی 

ارتش درحال برگزاری است.

حمله مخالفان سوری به غرب 
حلب با گازهای سمی

نیروهای  که  داد  گزارش  الیوم  روسیا  شبکه 
مسلح مخالف در درگیری های حلب از گازهای 
کشته  یک  تاکنون  که  کرده اند  استفاده   سمی 
است.  گذاشته  برجای  زخمی   ۳۰ از  بیش  و 
دیده بان حقوق بشر سوریه نیز از کشته شدن 
۳۸ غیرنظامی از جمله ۱۴ کودک در حمالت 

مخالفان سوری در غرب حلب خبر داد.
الیوم  روسیا  شبکه  خبرنگار  ایسنا،  گزارش  به 
اعالم کرد که نیروهای مسلح مخالف در بمباران 
موشکی به اطراف آکادمی نظامی در غرب حلب 
از گازهای سمی استفاده  کرده اند که دو کشته 

و بیش از ۳۰ زخمی برجای گذاشت.
وی اعالم کرد که حمله راکتی به منطقه حلب 
جدید، الحمدانیه و صالح الدین به کشته شدن 
دیگر  تن  شش  شدن  زخمی  و  غیرنظامی  دو 

انجامید.
همچنین درگیری هایی در منیان و ضاحیه االسد در 
غرب حلب رخ داده است که این درگیری ها همراه 
با بمباران هوایی و توپخانه ای از سوی ارتش سوریه 
بوده است که تحرکات افراد مسلح و پایگاه های آنها 

در این منطقه را هدف قرار داده است.
درگیری ها در جنوب غرب حلب به کشته شدن 
۶۰ فرد مسلح انجامیده است که برخی از آنها در 

درگیری ها در غرب حلب کشته  شده اند. 
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13 آبان، نمایش استکبارستیزی مردم ایران

بر  اسالمی  شورای  مجلس  در  اشکذر  و  یزد  مردم  نماینده 
تقویت روحیه استکبارستیزی و حضور پرشور مردم در مراسم 

گرامیداشت ۱۳ آبان تاکید کرد.
نشست  در  بیوکی«  موسوی  ابوالفضل  »سید  ایسنا،  گزارش  به 
هماهنگی ستاد بزرگداشت مراسم ۱۳ آبان، گفت: شما مسئولین 
برگزاری مراسم ۱۳ آبان، رسالتی سنگین در راستای افزایش شور 
و نشاط و تقویت روحیه  استکبارستیزی جامعه برعهده دارید، 
چرا که اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، دولتمردان هم 

احساس قدرت بیشتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: امروزه کشور ما در عرصه دیپلماسی اقتدار زیادی کسب 

کرده که این اقتدار به پشتوانه حضور مردم به دست آمده است.
مردم  استکبارستیزی  نمایش  روز  را  آبان   ۱۳ مراسم  موسوی، 
خواند و افزود: حرکت ۱۳ آبان، حرکتی خودجوش در راستای 
کشور  جوانان  سوی  از  توانیم«  می  »ما  تبلور  و  نفوذ  با  مقابله 
بود که امام خمینی)ره( هم به شدت از این حرکت دانشجویان 

دفاع کرد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
در مراسم ۱۳ آبان باید حضور دانش آموزان پررنگ باشد چرا که 
واقع  در  توسعه کشور،  راه  در  آموزان  دانش  ایستادگی  نمایش 

استکبارستیزی نهادینه در کشور را نشان می دهد.

حیدر العبادی: عملیات موصل بی وقفه ادامه دارد

عملیات  در  وقفه  درباره  شده  منتشر  اخبار  عراق  وزیر  نخست 
موصل را رد کرد و در تایید اظهارات فرماندهان عملیات نظامی 

افزود: عملیات تا زمان آزادسازی نینوا ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در گفت وگویی 
تلویزیونی اعالم کرد، تعدادی روستا آزاد شد و عملیات تا زمان 

آزادی کامل نینوا ادامه خواهد داشت.
محوری  هیچ  در  و  دارد  ادامه  عملیات  کرد:  خاطرنشان  وی 

متوقف نشده است.
هرگز  مخالفان  و  ورزان  غرض  کرد:  تصریح  عراق  وزیر  نخست 
نمی توانند مانع از تالش ها و فداکاری های فرزندان ما برای آزادی 

کشورشان شوند.
رسانه ها اخیرا به نقل از یک مسئول ائتالف ضد داعش از توقف 
دو روزه عملیات موصل اخباری را منتشر کرده بودند که همان 
ابتدا فرماندهان ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی این اخبار 

را تکذیب کردند.
شنبه  روز  تروریسم  با  مبارزه  سازمان  در  سرلشکر  عبدالوهاب، 
است  جریان  در  که  آنچه  و  دارد  ادامه  موصل  عملیات  گفت: 

پاکسازی مناطق آزاد شده است.
آزادسازی  بزرگ  عملیات  آغاز  از  روز شنبه  نیز  نیروهای حشد 
تاریخی در  به پیروزی  مناطق غرب موصل خبر داده و متعهد 

آن مناطق شدند.

آشوب در کمپین کلینتون با اعالم تحقیقات اف.بی.آی

هیالری کلینتون که از تصمیم اف بی آی برای ادامه تحقیقات در 
رابطه با رسوایی ایمیلی اش متعجب است، زمانبندی انجام آن را 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی، »عجیب، بی سابقه و 
عمیقا نگران کننده« خواند و از رقیب جمهوری خواهش خواسته 

تا دست از »سوءاستفاده از موقعیت« و »دروغ پردازی »بردارد.
هیالری  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا و نامزد دموکرات ها در 
انتخابات آتی در فلوریدا، دونالد ترامپ جمهوری خواه را به دلیل 
»دروغ پردازی« در رابطه با جنجال ایمیلی اخیر مورد سرزنش 

قرار داد.
او گفت که زمانبندی تصمیم اداره تحقیقات فدرال آمریکا برای 
چند  هم  آن  او  ایمیل شخصی  مورد سرور  در  تحقیقات  انجام 
شدیدا  و  بی سابقه  »عجیب،  آبان،   ۱۸ انتخابات  به  مانده  روز 
کومی،  جیمز  اقدام  از  همچنین  کلینتون  است.  نگران کننده« 

مدیر اف.بی.آی انتقاد کرد.
کمیته  روسای  به  نامه ای  گذشته  جمعه  کومی  جیمز  ظاهرا 
با  رابطه  در  آنها  به  و  کرده  ارسال  جمهوری خواهان  کنگره ای 
کلینتون  است.  داده  اطالع  تحقیقات  روند  در  جدید  تحوالت 
او  گفته  به  که  دانسته؛ چرا  نگرانی شدید«  »مایه  را  اقدام  این 
رای دهندگان حق دارند درباره حقایق اطالعات کامل و جامعی 
دریافت کنند. با این حال رئیس اف .بی .آی از تصمیم خود برای 
اعالم شروع تحقیقات درباره ایمیل های جدید هیالری کلینتون 

دفاع کرده است.
آمریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  مانده  هفته  دو  از  کمتر 
از  شده  کشف  جدید  ایمیل های  اگر  که  کرده  اعالم  اف بی آی 
این  باره  در  پلیس  باشد،  داشته  محرمانه  طبقه بندی  کلینتون 
تحقیق خواهد کرد. کومی اذعان کرد که چنین تحقیقاتی معموال 
مخفی نگه داشته می شود، اما به گفته او محرمانه نگه داشتن در 

این مقطع ممکن است برای مردم آمریکا »گمراه کننده« باشد.
در  منابعی  از  نقل  به  پست  واشنگتن  که  است  حالی  در  این 
به  وزارتخانه  این  مقامات  که  نوشته  آمریکا  دادگستری  وزارت 
پلیس فدرال هشدار داده بودند علنی کردن این موضوع با رویه 
اف بی آی سازگار نیست که »در مورد پرونده هایی که در مرحله 
تحقیق هستند، اظهارنظر نمی کند و قدمی بر نمی دارد که تالش 

برای اثر گذاشتن بر انتخابات تعبیر شود«.
ماجرای  به  شده  کشف  جدید  ایمیل های  آیا  نیست  مشخص 
دریافت  برای  شخصی  ایمیل  از  کلینتون  استفاده  بحث انگیز 

اطالعات محرمانه دولتی ارتباط دارد یا خیر.
هیالری کلینتون از اف بی آی خواسته که جزئیات کامل تحقیقات 
درباره ایمیل های جدید را منتشر کند. وی ابراز اطمینان کرده 
پیشین  یافته های  ایمیل ها،  این  از  اف بی آی  جدید  تحقیق  که 
این سازمان را که گفته بود او کاری خالف قانون نکرده، نقض 
کومی  جیمز  که  بود  شده  آن  خواهان  کلینتون  کرد.  نخواهد 
توضیح  ایمیل ها  آمریکا و محتویات  به کنگره  نامه خود  درباره 

بیشتری دهد.
ایمیل های جدید در جریان تحقیقات از آنتونی وینر، همسر سابق 

هما عابدین، دستیار ارشد هیالری کلینتون مشاهده شده اند.
پیش از علنی شدن این نامه، کلینتون از پیشتازی خوبی نسبت 
به ترامپ برخوردار بود اما در روزهای اخیر رقابت فشرده تر شده 
است. کلینتون شنبه گفت که نمی توان اجازه داد تا تنها ۹ روز 

مانده به روز رای گیری، اختالل ایجاد شود.
نگرانی کرده است.  ابراز  ترامپ هم  اظهارات  به  هیالری نسبت 
سیاسی  رسوایی  »بزرگترین  را  هیالری  ایمیلی  جنجال  ترامپ 
که  است  معتقد  هم  کلینتون  کرد.  توصیف  واترگیت«  زمان  از 

ترامپ با سوءاستفاده از شرایط در حال »دروغ پردازی« است.

خبر

گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  معاون 
امنیت  شورای  خصوص  به  ملل  سازمان 
تامین  که  خود  اصلی  هدف  به  نتوانستند 
صلح و امنیت بین المللی است، دست پیدا 

کنند.
و  حقوقی  امور  معاون  عراقچی  سیدعباس 
بین المللی وزارت خارجه در حاشیه مراسم 
در  ملل  سازمان  سالگرد  یکمین  و  هفتاد 
سوریه،  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
یمن، عراق و خیلی جاهای دیگر نمونه های 

خوبی از موفقیت سازمان ملل نیستند.
وی افزود: سازمان ملل به خصوص شورای 
که  خود  اصلی  هدف  به  نتوانستند  امنیت 
است،  بین المللی  امنیت  و  صلح  تامین 
دست پیدا کنند، این موجب تاسف است. 
شاهد  جدید  دبیرکل  دوره  در  امیدواریم 

تحرکی در این زمینه باشیم.
وزارت  بین المللی  و  حقوقی  امور  معاون 
به  موگرینی  سفر  دستاورد  درباره  خارجه 
سیاست  مسئول  کرد:  عنوان  هم  تهران 
سفر  یک  برای  اروپا  اتحادیه  خارجی 
و  ایران  به  سوریه  موضوع  درباره  دوره ای 
بعد  و  کرد  سفر  منطقه  کشورهای  برخی 

از پایان این سفر جمع بندی ارائه می شود.
با  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  عراقچی 
دارید  ملل  سازمان  از  که  انتقاداتی  وجود 
حضور  امروز  جشن  مراسم  در  چه  برای 
پیدا کردید؟ گفت: وجود گله گی از سازمان 
است  آن  ناکارآمدی های  از  ناشی  که  ملل 
را  سازمان  این  وجود  که  نمی شود  دلیل 
بگیریم. سازمان ملل  نادیده  به طور کامل 
آن  در  کشورها  اراده  که  است  جایی  تنها 

می تواند بروز و ظهور کند.

مناطق  از  برخی  در  اینکه  داد:  ادامه  وی 
نتوانسته  ملل  سازمان  جهان  حساس 
اما  است،  واقعیت  یک  دهد،  انجام  اقدامی 
این سازمان  بوده که  در جاهای دیگر هم 

توانسته به اهدافش دست یابد.

وزارت  بین المللی  و  حقوقی  امور  معاون 
در  خصوص  به  کرد:  عنوان  خارجه 
آسیب دیده  مناطق  در  انسانی  بحث های 
رشد  که  پایدار  توسعه  بحث  در  ویژه  به 
اقتصادی متوازن و حفظ محیط زیست را 

در پی دارد، توانسته هماهنگی را در سطح 
بین المللی ایجاد کند.

این  حال  عین  در  شد:  یادآور  عراقچی 
سازمان ایراداتی هم دارد به خصوص ارگان 
امنیتی آن که شورای امنیت است به خاطر 
موضوع حق وتو هیچگاه نتوانسته به هدف 
اصلی خود که برقراری صلح و امنیت است، 

به صورت کامل دست یابد.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ظریف  معاون 
بشر  حقوق  شورای  در  عربستان  عضویت 
خبرنگاران  از  یکی  که سوال  ملل  سازمان 
در  عضویت  برای  ایران  داشت:  اظهار  بود، 
کاندید  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
برخی  عضویت  می کنم  فکر  و  بود  نشده 
کشورها مثل عربستان بهترین نشانه است 
حقوق  بین المللی  ابزارهای  کنیم  باور  که 
قرار  اهداف سیاسی  راستای  بشر صرفا در 

دارد.
به عنوان  برای همه  رژیمی که  وی گفت: 
یک رژیم کودک کش شناخته شده است و 
رژیمی که کمترین ارزش را برای زنان قائل 
نیست و ابتدایی ترین حقوق آنها را پایمال 
بانوان در  توسعه همه جانبه  با شعار  کرده، 

شورای حقوق بشر عضو می شود.
وزارت  بین المللی  و  حقوقی  امور  معاون 
خارجه اضافه کرد: این نشان می دهد تنها 
نیست،  مالک  اعضا  انتخاب  در  که  چیزی 
اصلی  معیارهای  براساس  اعضا  انتخاب 

حقوق بشر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی 
ایران که  است که نظام جمهوری اسالمی 
کامال نظامی مردم ساالر است، علیه اش در 

این باره قطعنامه صادر می شود.

عراقچی:

سازمان ملل نتوانست »صلح« و »امنیت بین المللی« را تامین کند

رئیس کمیته هسته ای مجلس: در گزارش کمیسیون امنیت ملی 
مجلس از برجام ، وضعیت فعلی تحریم ها بررسی و مشخص شد 
که در مدت شش ماه چه تحریم هایی رفع و چه تحریم هایی رفع 

نشده است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما 
درخصوص گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت ملی از اجرای برجام 
افزود: تالش داشته ایم تا برای تهیه این گزارش از مبانی متعددی 

استفاده کنیم.
وی گفت: مبنای اول فرمان ۹ ماده ای رهبر معظم انقالب و مبنای 
دوم نیز متن قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی 

ایران بوده است.
حجت االسالم ذوالنور در ادامه گزارش های دستگاه های ذی ربط را 
مبنای سوم عنوان کرد و افزود: مبنای چهارم جلسات متعدد و مبنای 

پنجم نیز بازدیدهای میدانی از مراکز هسته ای بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما 
نمونه هایی از این قبیل را مبنای گزارش شش ماهه قرار داده و 

براساس آن گزارش را تهیه کرده ایم.
حجت االسالم ذوالنور در ادامه گزارش کمیسیون امنیت ملی را 
دارای چند بخش دانست و افزود: بخش اول اقدامات انجام شده از 
سوی جمهوری اسالمی ایران است که باید گفت ایران همه تعهداتی 

را که در برجام پذیرفته ، بدون کم و کاست انجام داده است.
وی گفت: در این گزارش به تعهدات طرف مقابل و اینکه آنها چه 

میزان به تعهداتشان عمل کرده اند نیز اشاره شده است.
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به 
بررسی بدعهدی های آمریکا در گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت 
ملی افزود: در این گزارش رسیدگی به بدعهدی های آمریکا و اینکه 
آمریکا به چه میزان از تعهداتی که بر عهده ۱+5 بوده ، عمل کرده نیز 

مورد بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم ذوالنور گفت: رسیدگی به وضعیت تحریم ها نیز از 
دیگر موارد اشاره شده در این گزارش بود و با بررسی وضعیت فعلی 
تحریم ها ، مشخص شد که در مدت شش ماه چه تحریم هایی رفع 

و چه تحریم هایی رفع نشده است.

وی در ادامه نتیجه گیری و جمع بندی گزارش را از دیگر موارد مهم 
در گزارش دانست و افزود: در جمع بندی گزارش ، یک پیشنهاد 
روشن داریم و آن قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسالمی 
ایران است که مجلس برای دولت تعیین تکلیف کرده که چه 

اقداماتی را باید انجام دهد.
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی گفت: ما در مقابل 
اقدامات خصمانه آمریکا خواستار اجرای مو به موی آن قانون شدیم و 

اینکه دولت نیز ملزم به اجرای آن قانون شود.
حجت االسالم ذوالنور در ادامه درخصوص ارزیابی این گزارش افزود: 
این گزارش مربوط به شش ماه گذشته است و با توجه به اینکه 
در حال حاضر گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه نیز به مجلس 
ارسال شده است ، مجدداً آن را با توجه به فضای جدید بررسی 

خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در شش ماه گذشته همه تعهدات جمهوری اسالمی 
ایران انجام شده اما ۱+5 تنها برخی از وظایف خود را انجام داده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در متن برجام تصریح شده است که با اجرایی شدن 
برجام ، کلیه تحریم های مالی و بانکی بدون اجازه و بدون صدور 
مجوز لغو می شود ، اما نه تنها در شش ماه گذشته بلکه در حال 
حاضر نیز که بیش از ۹ ماه از اجرای برجام می گذرد ، عمدتاً تحریم 

های بانکی و مالی پابرجا است.
حجت االسالم ذوالنور افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که همه 
مذاکرات برای رفع تحریم ها بود بنابر این اگر تحریم ها برداشته 
نشود خسارت محض است ، بویژه اینکه هنوز تعامل الزم با بانک های 
بزرگ و معروف دنیا که دارای نقش کلیدی هستند نداریم و هنوز هم 
نمی توانیم به تبادل و مدیریت پول خود در خارج از کشور بپردازیم.

وی با بیان اینکه طرف مقابل به وظایف خود عمل نکرده است اظهار 
داشت: تصمیم گیری در مورد اینکه این موضوع نقض برجام است 
یا خیر در شورای نظارت بر برجام انجام می شود اما اجمال این 
است که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و ما باید از همه 
ظرفیت خود برای متقاعد و ملزم کردن طرف مقابل در اجرای برجام 

استفاده کنیم.

سهم صفر درصدی 
بهره وری در رشد اقتصادی

اد      امه از صفحه1
رده بنـدی  در  ایـران  جایـگاه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
رقابت پذیـری کشـورها، عنـوان کـرد: در شـاخص های 
رقابـت پذیـری، ایـران توانسـت از رتبـه ۸۳ درسـال 
کـه  برسـد   ۲۰۱5 سـال  در   ۷۴ رتبـه  بـه   ۲۰۱۴
متاسـفانه در سـال ۲۰۱۶ همـه چیـز طبـق انتظارات 
پیـش نرفـت و با دو پله سـقوط در جایـگاه ۷۶ از بین 

۱۳۸ کشـور جهـان قـرار گرفـت.
رئیـس سـازمان ملی بهـره وری ایـران ادامـه داد: اما با 
ایـن وجـود عملکـرد ایـران نسـبت بـه همسـایه خود 
یعنـی کشـور ترکیـه قابـل قبـول تـر بـوده اسـت؛ بـه 
طـوری کـه جایـگاه ترکیـه در سـه سـال گذشـته در 
رده بنـدی رقابـت پذیـری کشـورها بـه ترتیـب از ۴5 
بـه 5۱ و 55 تنـزل یافـت و ایـن نشـان می دهـد کـه 
در حالـی کـه امروز ایران از شـرایط و امنیت مناسـبی 
برخـوردار اسـت، مـی توان با توجه بیشـتر بـه موضوع 
قابـل  پیشـرفت های  حـوزه  در  بهـره وری  و  کیفیـت 

زد. رقـم  توجهی 
طباطبایـی آینـده پژوهـی را دارای جایـگاه ویـژه ای 
در موضـوع ارتقـای کیفیـت و بهـره  وری دانسـت و 
گفـت: مـا در آینده با شـهرها، خانه هـا، کاال و خدمات 
هوشـمندتری روبـرو خواهیـم بـود؛ بـه طـوری که در 
۱5 سـال آینـده نیمـی ازمشـاغل فعلـی و بسـیاری از 
کاالهـا وخدمـات موجـود تغییـر خواهـد کـرد. تنهـا 
بنگاه هـای تولیـدی و واحدهـای خدماتـی  ای امـکان 
حیـات خواهنـد داشـت کـه از آینـده نگـری و آینـده 

نگـری برخـوردار بـوده باشـند.

جعفری دولت آبادی از ارجاع گزارش مربوط 
و حقوق های  امالک شهرداری  واگذاری  به 
نجومی به دادسرای تهران خبر داد و گفت: 
به پرونده  ارتباطی  بازداشت یاشار سلطانی 

واگذاری امالک شهرداری ندارد.
نشست  میزان،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرتبط  جرایم  موضوع  در  تهران  دادستانی 
با مواد مخدر و روانگردان، دیروز نهم آبان 
ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، 
تهران،  دادسرای  نواحی  سرپرستان 
سرپرستان دوایر نظارت زندان ها و قضات 
ناحیه ۲۰ دادسرای تهران )ویژه مواد مخدر( 
می  رسیدگی  جرایم  از  دسته  این  به  که 
کند، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی 

دادستان تهران برگزار شد.
مهم  های  پرونده  برخی  تهران  دادستان 
مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه 
ماه  دو  یکی  طی  داشت:  اظهار  و  داد  قرار 
اقتصادی  مهم  فساد  پرونده  چندین  اخیر 
در دادسرای تهران مفتوح گردید که بازتاب 
رسانه ای آن بعضاًَ منطبق با واقعیت نیست، 
این موضوع ایجاب می نماید به منظور تنویر 

افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود.
پرونده موسوم به واگذاری امالک شهرداری 
در تاریخ ۱۳۹5/۶/۱۳ با دستور رییس محترم 
قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد 
و گزارش دادستانی کل روز گذشته توسط 
رییس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به 

دادسرای تهران ارجاع شد.

دکتر جعفری با اعالم این که موضوع اخیر 
چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش 
های  دستگاه  برخی  نتیجه  اعالم  از  کرده، 
اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز 
نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی 
عده  داشت:  اظهار  مختلف  های  دستگاه 
ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به 
قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما 
استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این 
که در یک نظام اسالمی کسی حق دریافت 

دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.
دادستان تهران با ذکر فرموده حضرت علی 
علیه السالم مبنی بر این که بیت المال حتی 
اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد 
سطوح  در  استنباط  دو  این  افزود:  شود، 

قرار گرفته است.  نظام مورد بحث  مختلف 
فهرست های زیادی از سوی سازمان ها ارائه 
و در مجلس شورای اسالمی نیز گزارش داده 
مبارزه  هماهنگی  ستاد  در  هم چنین  شد. 
با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار 

گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.
وی با اعالم این خبر که آقای سراج رییس 
سازمان بازرسی کل کشور گزارش مربوط به 
حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه 
ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی 
به از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی 
تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس 
این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، 
سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، 
از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در 

قانونی  غیر  های  حقوق  دریافت  خصوص 
دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون 
پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و 
یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها 
ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های 
که  است  داده  فرصت  ماه  یک  مربوطه 

گزارش های موجود را ارسال نمایند.
که  نمود  اعالم  چنین  هم  جعفری  دکتر 
دادستانی از دستگاه های ذی ربط خواسته 
و  قانونی  غیر  های  حقوق  مصادیق  است 
برای  را  متعارف  غیر  های  حقوق  مصادیق 
دادسرا ارسال نمایند و افزود: تا این لحظه 
به  کشور  محاسبات  دیوان  از  گزارشی 

دادستانی واصل نشده است.
دادستان تهران با اظهار این که، گزارش های 
کارکنان  دادسرای  از شعب  یکی  به  واصله 
دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد 
که این پرونده هم به سرانجام برسد و این 
گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک 
خود قانع باشند و در مقابل عده ای وجوه 
وقتی  و  کنند  دریافت  المال  بیت  از  کالن 
اعتراض  می شویم  وجوه  استرداد  خواستار 

کنند که چرا پس بدهیم.
دریافت  ناحق  به  که  وجوهی  استرداد  وی 
شده است به بیت المال را موجب این باور 
در مردم دانست که در این نظام هیچ کس 
مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این 
قضایی  برای دستگاه  بزرگ  آزمونی  پرونده 

است.

دادستان تهران خبر داد:

ارجاع پنج گزارش از حقوق های نجومی به دادسرای تهران

رئیس کمیته هسته ای مجلس:

بیشتر تحریم های بانکی و مالی پابرجاست

ضرورت عکس العمل نسبت به فجایع سوریه و یمن
سـید عباس عراقچی در مراسـم بزرگداشـت هفتاد و یکمین سـالگرد تاسـیس 
سـازمان ملـل متحد اظهار داشـت: طی سـال های اخیـر توافقات بسـیار مهمی 
ماننـد توافـق پاریـس صورت گرفـت که توافقاتـی تاریخـی بودند اما متاسـفانه 
جـای بعضی توافقـات دیگر خالی اسـت و سـازمان ملل متحد عکـس العملی در 

قبال بعضی رویدادها نداشـته اسـت.
وی مثـال زد: هماننـد درگیـری ها در سـوریه کـه باعث جابجایی میلیـون ها نفر 
و کشـته شـدن هـزاران نفـر دیگر شـده اسـت . این فاجعـه هزینه های بسـیار 
باالیی داشـته و مسـئولیت بزرگی بر شـانه سـازمان ملل متحد گذاشـته اسـت. 
این سـازمان هم به دلیل سـاختار سیاسـی نمـی تواند عکس العمل مناسـبی در 

قبال آن داشـته باشد.
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آگهی ابالغ احضاریه 
نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نبوده و به طریق 
امانپور ابالغ می  دیگری نیز نمی توان احضاریه را به وی ابالغ نموده بدینوسیله به مرتضی 
بر  تهدید  و  فحاشی  و  مغازه مبل  تخریب وسایل  دایر  اتهام وی  به  تا جهت رسیدگی  گردد 
موضوع کالسه ۹5۰۲۸۹د۱و در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در این دادسرا حاضر شود نتیجه عدم حضور منتهی به اتخاذ تصمیم 
قانونی خواهد شد آگهی مزبور صرفا برای یک نوبت انتشار یافته و مجددا منتشر نخواهد شد 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی انقالب محمود آباد 

دادنامه 
جزایی  عمومی  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   ۹۲۰۹۹۸۱۲۲۹۰۰۰۹۶۹ کالسه  پرونده 
مدیریت  شاکی   ۹۳۰۹۹۷۱۲۲۷۶۰۰۱۷۳ شماره  دادنامه  آباد  محمود  شهرستان 
جهاد کشاورزی محمود آباد به نشانی محمود آباد خ معلم مدیریت جهاد کشاورزی 
متهم آقای علیرضا شکیب به نشانی تهران خیابان شریعتی خیابان ظفر کوی صبر 

کوی بهشتی پالک ۱۰ مجهول المکان 
اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 

رای دادگاه 
دادسرای  از   ۹۳/۲/۲۰ مورخ   ۹۲۱۲۶۳ شماره  اصداری  خواست  کیفر  حسب  بر 
عمومی و انقالب شهرستان محمود آباد آقای علیرضا شکیب فرزند جمال مجهول 
المکان و آزاد بدون قرار تامین کیفر ی به لحاظ عدم حضور در مراحل دادرسی 
مربع  متر  دوبیست  مساحت  به  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر  به  است  متهم  و 
اداره  از  شکایت  پرونده  محتویات  و  اوراق  جامع  به  التفات  با  بنا  احداث  بصورت 
جهاد کشاورزی شهرستان محمود آباد و اظهارات نماینده وی در مراحل تحقیق 
و صورتجلسه و گزارش اعضای اکیپ دهگردش و صورتجلسه کمیسیون تقویم و 
ارزیابی اراضی زراعی و باغها و تحقیقات بعمل آمده از سوی دادسرای و استماع 
دفاعیات معاون دادستان از مفاد کیفر خواست تقدیمی و عدم حضور مرتکب در 
مراحل رسیدگی و عدم ارسال الیحه دفاعیه جهت دفاع از بزه انتسابی علیرغم ابالغ 
و اطالع از وقت و موضوع دادرسی از طریق نشر آگهی در جراید مثیر االنتشار و 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و پابت است لذا محکمه 
مستندا به مواد ۱۰و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸5 و 
رای وحدت رویه ۷۰۷ مورخه ۸۶/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور و در جه 
5 از ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی سال ۹۲ حکم عالوه بر قلع و قمع بنا احداثی 
مرتکب را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش 
ملک به نفع دولت محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز قابل 
واخواهی در این ادگاه و پس از آن ظرف مدت لبست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران میباشد 
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی محمود آباد – بابایی

ابالغ 
خواهان سید یزدان ابراهیمیان دادخواستی به طرفیت خوانده جواد محسنی و محمد مهدی 
نموده  آباد  محمود  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  مالکیت  اثبات  خواسته  به  دهقان 
که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد واقع در استان 
آباد  محمود  دادگستری   – فرمانداری  جنب  آزادی  خیابان  آباد  محمود  شهرستان  مازندران 
ارجاع و به کالسه ۹۴۰۲۶۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/۱۰/۸ و ساعت ۸ الی ۱۱ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – مهدی رحیمی 

مفقودی نوبت دوم 
 دانشنامه کارشناسی و گواهی موقت کاردانی خانم آتوسا طالبی فرزند رسول با ش ش ۱۱۳۳5۳ در 
رشته مهندسی تکنولوژی معماری با شماره تایید سازمان مرکزی ۱۶۹۱۱5۶۰۱۱۳۶و تاریخ تایید 
سازمان مرکزی ۹۲/۸/۱۴ از دانشگاه آزاد اسالمی بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مزایده اموال غیر منقول)نوبت اول(
برابر مفاد اجرائیه پرونده به شماره بایگانی ۹5۰۱۳۹ اجرایی در راستای اجرای دادنامه 
شماره ۹۴۰۹۹۷۰۴۰۴۴۰۱۳۸۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل 
محکوم علیه علی امانی خیارک و ابراهیم امانی خیارک محکوم اند به پرداخت مبلغ 
۱۴۹۳۸۷۰۰۰ ریال از بابت محکوم به و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم سررسید 
چک لغایت اجرای حکم که محاسبه خواهد شد در حق محکوم له جبرائیل نیک سیما و 
مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی و نیز محکوم علیه آقای ابراهیم امانی محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۷۴۷۹۶۰۰۰ ریال در حق جبرائیل نیک سیما و خسارت تاخیر 
تادیه که در زمان وصول محاسبه خواهد شد و نیز مبلغ ۳/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر 
دولتی در صندوق دولت با توجه به اموال معرفی شده از سوی محکوم علیه جهت فروش و 
ارجاع آن به کارشناس جهت قیمت گذاری بدین شرح ارزش گذاری گردیده است:- ملک 
مورد ارزیابی واقع در رادیبل روستای خیارک – سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
۳۴۷/۴۸۰ اصلی واقع در بخش سه اردبیل بنام محمد کاظمی خیارک – ساختمان 
مسکونی ویالیی در یک طبقه با قدمت ۱5 سال از نوع آجر و آهن به مساحت اعیانی حدود 
۷5 متر مربع دارای یک اتاق خواب و هال پذیرایی و آشپزخانه و انشعابات آب و برق و گاز 
و تلفن مستقل که با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ملک و نوع اعیانی های احداثی و راه 
دسترسی به معابر اصلی و عرف خرید و فروش به نرخ روز و سایر جوانب موثر و دخیل در 
امر ارزیابی ارزش عرصه و اعیانی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 

5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 
بنابراین جلسه مزایده به روز چهارشنبه مورخ ۹5/۸/۲۶   ساعت ۱۰ صبح ۱۰/۳۰ در 
دفتر اجرای احکام دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی اردبیل واقع در شهرک کارشناسان 
ساختمان دادگاههای حقوقی اردبیل در حضور نماینده محترم دادستان اردبیل برگزار 
خواهد شد و مزایده از مبلغ کارشناسی مزبور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
خواهد شد. طالب می تواند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده وقیمت 
پیشنهادی خود را اعالم نمایند. مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد 
و از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس ده درصد اخذ وما 
بقی آن را ظرف یک ماه پرداخت نماید که در صورت عدم پرداخت ما بقی  در مهلت مقرر، 
ده درصد واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. خریدار می تواند 
5 روز قبل از مزایده با همکاری دفتر اجرای احکام از مورد مزایده بازدید و مالحظه نماید.
منشی شعبه چهارم اجرای احکام مدنی اردبیل- جعفری زمان

دادنامه 
کالسه پرونده ۱۳/۲۲۹/۹۴ شماره دادنامه ۹۴/۸/۱۸-۶۳۸

خواهان : حسین اسفندیاری فرزند تیمور آمل – خ طالب آملی – نبش 
دریای ۲۸- کارگاه دفتر و سر رسید خوانده : مهدی آقا برار گودرزی 

فرزند شعبانعلی مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی حسین اسفندیاری فرزند تیمور به طرفیت خوانده 
و  بیست  مبلغ  به  طلب  مطالبه  بخواسته  گودرزی  نیا  برار  آقا  مهدی 
به  نظر  پرونده  در  مندرج  شرح  به  ریال  هزار  پانصد  میلیون  یک 
شماره  به  چک  فقره  دو  مصدق  فتوگپی  خواهان  مستنددعوی  اینکه 
۲۰۶۶۰۴۶۲۷ که به تاریخ ۹۳/۸/۲۰ و ۲۰۶۰۴۶۲۶ به تاریخ ۹۳/۸/۲۰ 
بر عهده پست بانک گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن میباشد که 
داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی  شورا 
هیچونه دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی بر 
بلحاظ  فلذا  است  ننموده  ارائه  دین  پرداخت  یا  و  خویش  ذمه  برائت 
مصون ماندن دعوی و مستندت آن از خدشه و تعرض دعوی مطروحه 
را محمول بر صحت تشخیص و با استصاب و بقاء دین بر ذمه خوانده 
و مستندا به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۱۰ و ۲۴۹و۳۱۴ 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک 
میلیون پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و شصت هزار 
نماید  اعالم می  و  و در حق خواهان صادر  دادرسی  بابت هزینه  ریال 
آورد  بر  به  نسبت  مدنی  احکام  اجرای  حکم  اجرای  مرحله  در  ضمنا 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید و دریافت آن از خوانده به نفع 
خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت ۲۰ 
روز قابل واخواهی و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه های عمومی دادگستری بابل می باشد 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

قرائت گزارش 6 ماهه برجام در صحن علنی:

مانع تراشی آمریکا در اجرای برجام و لغو تحریم ها

مانع تراشی آمریکا در اجرای برجام و لغو تحریم ها، دستبرد ۲ 
میلیاردی به اموال ایران و محرومیت کشورمان از مبادله مالی 
با دالر از محورهای گزارش ۶ ماهه کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس درباره اجرای برجام است.
نقوی  از سوی سیدحسین  که  گزارش  این  ایسنا،  گزارش  به 
قرائت شد  امنیت ملی مجلس  حسینی سخنگوی کمیسیون 
در ۶ بخش مشتمل بر مبانی و منابع گزارش، اجرای تعهدات 
رفع  وضعیت   ،5+۱ تعهدات  اجرای  ایران،  اسالمی  جمهوری 
تحریم ها، موارد نقض عهد و پیمان شکنی طرف آمریکایی و 

جمع بندی پیشنهادات است.
é :جمع بندی و پیشنهاد به شرح ذیل است

برجام نشان دهنده  ایران در  تعهدات جمهوری اسالمی  انجام 
اصول اسالمی حاکم بر رفتار نظام جمهوری اسالمی ایران در 
عرصه جهانی است و بر اساس همین اصل، تمام تعهدات خود 

را در اجرای برجام به طور کامل عملی ساخته است.
از طرف دیگر، آمریکا به عنوان کشوری که در عرصه جهانی 
به بدعهدی، پیمان شکنی و پایبند نبودن به توافق ها شناخته 
شده و مشهور است، در آزمون اجرای برجام نیز چهره ای بسیار 
بدتر از گذشته در افکار عمومی ملت ایران از خود ترسیم کرد.
سیاسی  نفس گیر  کارزار  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه های ظالمانه علیه منافع ملی 
فعالیت های  ناروای  و  بی پایه  اتهام  بر  پایانی  نقطه  کشورمان، 
عماًل  و  بگذارد   PMD یعنی  نظامی  عرصه  در  نظامی 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در مسیری ادامه دهد 
آنان  به عنوان حق مسلم  را  که قدرت های بزرگ جهانی آن 

بپذیرند.
به  نفت  صادرات  بازگشت  و  تحریم ها  از  بعضی  تدریجی  لغو 
اجرای  دیگر  برجسته  نقاط  از  تحریم  از  قبل  تقریبی  میزان 

برجام است.
با  ایران  اسالمی  جمهوری  اصلی  چالش  فعلی،  شرایط  در 
تراشی های  مانع  و  پیمان شکنی  و  بدعهدی  با  که  آمریکاست 
سرانجام  لکن  می کند،  جلوگیری  برجام  اجرای  از  خصمانه 
مردم  پایمردی  و  مقاومت  به  توجه  با  که  شد  خواهد  ناگزیر 
انقالبی ایران اسالمی به تعهدات برجامی و بین المللی خویش 

عمل کند.
رهبر معظم انقالب اسالمی فلسفه و هدف مذاکرات و پذیرش 
برجام را رفع تمامی تحریم های ظالمانه دانسته و تحقق نیافتن 
آن را خسارت محض عنوان کردند. از سوی دیگر، جمهوری 
را  به خود  مربوط  تعیین شده  تعهدات  تمامی  ایران  اسالمی 
در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا 
ایاالت  خصمانه  و  ظالمانه  کارشکنی های  ولیکن  است،  کرده 
تحریم های  تمامی  رفع  و  برجام  کامل  اجرای  مانع  متحده 
اسالمی  شورای  مجلس  رو  این  از  است  شده  بانکی  و  مالی 
اجرای  ملزم می کند که در  را  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
قاطع بندهای نُه گانه ماده واحده قانونی مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ 
جمهوری  دولت  متقابل  و  متناسب  »اقدام  قانون  به  موسوم 
اسالمی در اجرای برجام« صریح، شفاف و به موقع اقدام کند 
و به همراه گزارش های مرحله ای ۳ ماهه روند اجرای برجام، 
گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.

تهیه بیانیه قدردانی از تالش های 
تیم مذاکره کننده برجام

یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس از تهیه 
بیانیه ای برای قدردانی از تالش های تیم مذاکره کننده و وزارت امور 
خارجه برای تحقق توافق نامه برجام خبر داد و گفت که این بیانیه 
امروز جهت قرائت در صحن علنی به هیأت رئیسه تقدیم خواهد شد.
علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: همزمان با اولین 
گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره 
اجرای برجام و قرائت آن در دیروز مجلس، نمایندگان به منظور 
قدردانی و تشکر از تالش ها و اقدامات تیم مذاکره کننده هسته ای 
وزارت امور خارجه و تمامی مسئوالن موثر در توافقنامه برجام بیانیه 

قدردانی را تهیه کرده اند.
به گفته وی، تاکنون حداقل ۱5۰ نماینده این بیانیه را امضا کرده و 
امضاها در حال افزایش و جمع آوری است تا امروز به هیأت رئیسه 

جهت قرائت در جلسه علنی تقدیم شود.
نماینده تهران در پایان تأکید کرد که نمایندگان امضا کننده از 
بانوان، استان های  اقلیت های دینی،  طیف های مختلف سیاسی، 
مختلف و روسای کمیسیون ها بوده است. به عبارت دیگر صرف نظر 
از تمامی گرایش ها،  امضا کنندگان از تالش های مذاکره کنندگان 

هسته ای قدردانی کرده اند.

والیتی: ایران آماده میانجی گری 
میان عراق و ترکیه است

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع از 
آمادگی ایران برای میانجی گری میان بغداد 

و آنکارا خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر والیتی، مشاور 
مرکز  رییس  و  رهبری  معظم  مقام  عالی 
تشخیص  مجمع  استراتژیک  تحقیقات 
مصلحت نظام در گفت وگو با شبکه عراقی 
ایران هیچ گاه در جنگ یمن  روداو، گفت: 
در  که  همان طور  است،  نکرده  مداخله 
است.  نداشته  مستقیم  مداخله  نیز  سوریه 
چرا که ما اطمینان داریم یمنی ها می توانند 
سعودی ها  و  بایستند  عربستان  مقابل  در 

دیر یا زود شکست خواهند خورد.
و  عراق  وضعیت  خصوص  در  ادامه  در  او 
سوریه، گفت: آمریکا خواهان ایجاد دولتی 
ما  اما  است.  کشور  دو  این  در  جداگانه 
به  سوریه  و  عراق  تجزیه  با  قطع  طور  به 
کشورها  این  که  چرا  مخالفیم.  شکلی  هر 
و  آن ها  تجزیه  و  هستند  ایران  متحدان 
این  خاک  داخل  در  دیگر  دولتی  ایجاد 
از  یک  هیچ  و  منطقه  نفع  به  کشور  دو 

همسایگان آن ها نیست.
اختالفات  به  اشاره  با  هم چنین  والیتی 
گفت:  ترکیه،  و  عراق  دولت  میان  اخیر 
ایران آماده است تا برای جلوگیری از وقوع 
و  بغداد  میان  نظامی،  درگیری  هرگونه 

آنکارا میانجی گری کند.

ارسال نمونه تعرفه های رای 
انتخابات 96 به شورای نگهبان

نمونه  گفت:  کشور  وزارت  سخنگوی 
طراحی  را   ۹۶ سال  انتخابات  تعرفه های 

کرده  و به شورای نگهبان ارسال کرده ایم.
ایسنا  با  گفت وگو  در  سامانی  سلمان  سید 
اظهار کرد: نمونه تعرفه  رای انتخابات سال ۹۶ 
را به شورای نگهبان فرستاده ایم تا بعد از تایید 
شورای نگهبان، این تعرفه ها را برای انتخابات 

چاپ کنیم.
وی افزود: جلسات وزارت کشور و شورای 
نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 
ادامه دارد اما ما طبق قانون فعلی انتخابات، 
باید تعرفه های کاغذی را چاپ کرده و روال 

قانونی برگزای انتخابات را دنبال کنیم.

حضور دانش آشتیانی در جلسه 
کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک 
پیشنهادی  وزیر  حضور  از  اسالمی  شورای 
این  دیروز  جلسه  در  پرورش  و  آموزش 

کمیسیون خبر داد.
با ایسنا، اظهار  شهباز حسن پور در گفت وگو 
و  برنامه  کمیسیون  دیروز  جلسه  در  کرد: 
بودجه که با حضور آقای دانش آشتیانی وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش برگزار شد ، ایشان 
نقطه نظرات ، دیدگاه ها و برنامه های خود را 
ارائه کردند و فضای این جلسه فضای تعاملی 
جلسه  در  همچنین  افزود:   وی  بود.  خوبی  و 
بانک  مسئولین  حضور  با  برنامه  کمیسیون 
مرکزی ، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات 
در مورد عدم صدور دستورالعمل بخشش سود 
و جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون تومان 
از سوی بانک مرکزی بحث شد که بسیار سوال 

برانگیز و چالشی بود.
یادآور  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
شد: اعضای این کمیسیون از توضیحات بانک 
مرکزی در این زمینه قانع نشدند و گفتند که 
قانون باید فصل الخطاب باشد و مصوبه مجلس 
بی چون و چرا اصالح شود. مرکز پژوهش ها و 
دیوان محاسبات نیز نظر مجلس را تائید کردند 
و مقرر شد بانک مرکزی برای اجرایی شدن این 
چاره  بودجه ۹5  اصالحیه  در  مجلس  مصوبه 

اندیشی کند.

خبرخبر

دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان دیروز در جمع وابستگان نظامی 
نیروهای  انتظامی  و  دفاعی  نمایندگان  و 
گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح 
جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر آرمان ها 
و گفتمان اصیل انقالب اسالمی قدرت اول 

منطقه است.
نخستین  از  روز  دومین  در  ظریف  دکتر 
و  نظامی  وابستگان  مشترک  همایش 
نمایندگی های دفاعی و انتظامی جمهوری 
شرایط  گفت:  سخنانی  طی  ایران  اسالمی 
ایران را در  المللی، جمهوری اسالمی  بین 
بر  تکیه  با  که  داده  قرار  ممتازی  موقعیت 
انقالب اسالمی  آرمان ها و گفتمان اصیل 
که قدرت اصلی نظام است، به عنوان قدرت 
و  منطقه  در  اخیر  تحوالت  بر  منطقه  اول 

جهان تاثیرگذاری غیرقابل انکاری دارد.
تبدیل  امکان  در شرایط حاضر،  افزود:  وی 
قدرت  نفوذ،  یک  به  اسالمی  ایران  قدرت 
عرصه  در  درازمدت  و  نهادینه  اقتدار  و 
بین المللی وجود دارد. لذا ما وارد یک کنش 
ایم  شده  ساز  آینده  و  حساس  پرمخاطره، 
که به تعبیر مقام معظم رهبری همان پیچ 
خطرناک تاریخی است و برای عبور از آن به 
دقت، هوشیاری، شناسایی تهدیدها، اعتماد 
توان  شامل  بومی  توانمندی های  به  اتکا  و 
نظامی، اقتصادی و باالتر از همه توان معنایی 

و باورهای اصیل اسالمی و انقالبی هستیم.
ظریف در ادامه با تقدیر و تشکر از برگزاری 
وابستگان  مشترک  همایش  نخستین 
انتظامی  و  دفاعی  نمایندگان  و  نظامی 
نیروهای مسلح به میزبانی ارتش جمهوری 
روابط  و  سیاست  گفت:  ایران  اسالمی 
که  است  اقداماتی  از  مجموعه ای  خارجی 
توسط دستگاه های مختلف شکل می گیرد 
اقدامات در سایه یک نظام منسجم  و این 
کشور  اهداف  جهت  در  تواند  می  ملی 
باشد و من از برگزاری این همایش بسیار 
استقبال کردم چراکه فرصت بسیار خوبی 
اثرگذاری  نظرهای  تبادل  تا  شده  فراهم 

بین مسئوالن سیاست خارجی و وابستگان 
نظامی و نمایندگی های دفاعی و انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
با  به صورت معمول  ما  البته  پذیرد.  انجام 
این  برگزاری  اما  داریم  تعامل  عزیزان  این 
منسجم،  شکل  بدین  و  مشترک  همایش 
اقدام ارزشمندی است که امیدواریم نتایج 

خوبی به همراه داشته باشد.
در  ادامه  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
مسئول  با  خود  اخیر  مذاکرات  خصوص 
تهران  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
گفت: در دیدار با خانم موگرینی تبادل نظر 
در خصوص موضوع سوریه، پایان دادن به 

راه حل سیاسی  به  و رسیدن  ها  درگیری 
در این خصوص انجام پذیرفت و ما نظرات 
با  مبارزه  ضرورت  درباره  هم  را  خودمان 
راه حل های  به  نحوه رسیدن  و  تروریسم 
مردم  خواست  به  توجه  همانا  که  سیاسی 
در  همچنین  کردیم  مطرح  است  سوریه 
خصوص تالش هایی که نیاز است از سوی 
برجام  بهتر  اجرای  راستای  در  ها  اروپایی 
خوبی  های  بحث  و  گفتگو  بگیرد  صورت 

انجام شد.
وابستگان  مشترک  همایش  نخستین   
انتظامی  و  دفاعی  نمایندگان  و  نظامی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به 
ایجاد  جمله   از  اهدافی  با  ارتش  میزبانی 
درک مشترک نسبت به تدابیر و رهمودهای 
مراتب  سلسله  و  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
فرماندهی، توسعه بینش نسبت به تحوالت 
آگاهی  اخیر در منطقه و جهان،  راهبردی 
مقدس  نظام  رسمی  مواضع  آخرین  از 
های  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
هم  ایجاد  و  دیپلماسی  و  دفاعی  نظامی، 
و  نظامی  وابستگان  بین  بیشتر  افزایی 
کشورمان  انتظامی  و  دفاعی  نمایندگان 
سخنرانی  و  حضور  با  و  روز  سه  مدت  به 
شخصیت های عالی رتبه کشوری و لشکری 
در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی 

سیاسی ارتش برگزارمی شود.

ظریف: ایران قدرت اول منطقه است

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در مسیر یک جنگ با 
نمایه جدید در منطقه غرب آسیا هستیم که نتیجه آن 
آینده شرکت کنندگان در آن را شکل خواهد داد و ثبات 

و تعادل در جهان را بوجود خواهد آورد.
همایش  از  روز  دومین  در  سالمی  حسین  سردار 
انتظامی جمهوری اسالمی  وابستگان نظامی، دفاعی و 
مسلح  نیروهای  نماینده  نظامی  وابستگان  گفت:  ایران 
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور هستند و امر 
مهم انتقال پیام انقالب اسالمی را در بُعد دفاعی و نظامی 

برعهده دارند.
وی افزود: قدرت های موثر در شکل گیری و مدیریت 
ژئوپلتیک جهان نقش تعیین کننده ای در تعیین مسیر 
تحوالت جهان دارند و همانگونه که در جنگ جهانی 
اول این اتفاق افتاد امروز نیز این موضوع در منطقه ما در 

حال شکل گیری است.
سردار سالمی تصریح کرد: امروز ما در مسیر یک جنگ 
با نمایه جدید در منطقه غرب آسیا هستیم که نتیجه آن 
آینده شرکت کنندگان در آن را شکل خواهد داد. این 
جنگ که همراه با تحوالت قوی و نیرومند ژئوپلتیکی 
خواهد بود ثبات و تعادل در جهان را بوجود خواهد آورد.
وی در ادامه گفت: امروز، هندسه قدرت در جهان در 
حال تغییر است و یک ضلع جدید در حال شکل گیری 
است؛ به نحوی که هرگونه مداخله و مشارکت در هر 
سطحی از مدیریت در این هندسه جدید، آینده قدرت 
را شکل می دهد. لذا الزم است ما در شکل دادن به این 

هندسه نقش داشته باشیم.
کرد:  خاطرنشان  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
این هندسه جدید،  در  ما  تأثیرگذاری  روند  بازشناسی 
اهمیت فوق العاده ای در انجام مأموریت های ما دارد 
و در جهت برقراری امنیت ملی با شعاع تأثیر مطلوب 

دارای اهمیت بسیار زیادی است.
سالمی در ادامه سخنانش با اشاره به تحوالت میدانی 
در کشورهای منطقه، افزود: امروز، کشورهای منطقه ما 

جزئی از واقعیت الهام گرفته از انقالب اسالمی ایران می 
باشند که بعضی از آنها مانند کشورهای فوق در برابر 

آمریکا و ایادیش ایستاده و مقاومت می کنند.
حرکت  صعودی  سیر  به  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
های  گیری  تصمیم  روند  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه ای و جهانی نیز اشاره کرد و گفت: ایران اسالمی 
برای حرکت مستمر به سمت باال در تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی های در منطقه و جهان باید نقش اساسی 
خود را در شرایطی که دشمنان حرکت و فعالیت خود 
داده  تغییر  عملیات  سمت  به  استراتژیک  سطح  از  را 
اند؛ به صورت موثر و مستمر ایفا کند و این نقش را تا 
زمانی که سیاست های قدرت طلبانه قدرت های بزرگ 
ایجاد  قوا  تعادل  و  نرود  بین  از  و حامیانش در منطقه 

نشود، ادامه بدهد.
سردار سالمی افزود: اگر حرکت و نقش آفرینی جمهوری 
اسالمی ایران در سطح منطقه و جهان ُکند شده و یا از 
حرکت باز ایستد، سرمایه های مکمل قدرت ما در سطح 
بین المللی مستهلک شده و دشمن بر ما تفوق خواهد 

یافت.
وی در ادامه، بسط میدان تأثیر را بهترین راهکار ایجاد 
تعادل قوا در منطقه دانست و گفت: امروز شرایط به گونه 
ایم به  تأثیر گذاری عبور کرده  از مرز  ای است که ما 
نحوی که آمریکا تا حدود زیادی قدرت حضور مستقیم 
در تحوالت میدانی را از دست داده و روی به جنگ های 
نیابتی آورده و متأسفانه تعدادی از به ظاهر مسلمانان 
فریب خورده را به نیروهای عملیاتی خود تبدیل کرده 

است.
با  ایران  اسالمی  امروز، جمهوری  افزود:  سردار سالمی 
بکارگیری امکانات و ظرفیت های خود در جهان اسالم، 
مقابل دنیای استعمار ایستاده و از ملت های مظلوم نیز 
به  استکبار  انسجام جبهه  باعث شده  و  دفاع می کند 

سرکردگی آمریکا از هم بپاشد.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز به فضل 
الهی قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران به یک قدرت 
کاماًل اطمینان بخش تبدیل شده، افزود: دشمنان ما نیز 
پی به این قدرت بُرده و آن را بعنوان یک واقعیت قابل 
قبول پذیرفته و به برآورد ناپذیری آن نیز اعتراف کرده اند. 
وی در پایان سخنانش گفت: از آنجا که قدرت دفاعی ما 
پشتوانه مهمی برای دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
است، وابستگان نظامی ما باید پیام انقالب و فرهنگ و 
قدرت دفاعی ما را به خوبی برای دولت های خارجی 
تبیین کنند و الگوی فرهنگ، تفکر، اندیشه و آرمان های 

بزرگ انقالب اسالمی باشند. 

وزیر اطالعات گفت: همایش مشترک وابستگان نظامي 
حرکت ارزشمندي در جهت ارتقاي دیپلماسي سیاسي 

و نظامي است.
وزیر  علوي  محمود  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اطالعات ، در دومین روز از همایش مشترک وابستگان 
نیروهاي مسلح  انتظامي  و  دفاعي  نمایندگان  و  نظامي 
و  دیني  هاي  ارزش  گفت:  ایران  اسالمي  جمهوري 
فرهنگ ایثار و شهادت مبناي اقتدار و سربلندي نظام 
دیپلماسي  عرصه  در  ایران  اسالمي  جمهوري  مقدس 

است.
وي در این همایش با تاکید بر اهمیت ویژه دیپلماسي 
المللي تصریح کرد: وابستگان  نظامي در معادالت بین 
نظامي و نمایندگان دفاعي و انتظامي جمهوري اسالمي 
ایران در راستاي حفظ دستاوردها و منافع ملي و بهره 
برداري از فرصت هاي پیش رو و کاهش سطح تهدیدات 
به  اثرگذاري  و  مهم  نقش  کشورمان  علیه  اي  منطقه 
عهده دارند که الزم است با تالش مضاعف و همدلي و 

هم افزایي الزم این نقش را پویاتر سازند.
تعامل  و  هماهنگي  وجود  بر  تاکید  با  ادامه  در  وي 
انتظامي  نظامي،  امنیتي،  نهادهاي  بین  مناسب  بسیار 
ارتقاي دیپلماسي  و مسئوالن سیاسي کشور در جهت 
در  ایران  اسالمي  جمهوري  نظامي  و  سیاسي  فعال 
همایش  نخستین  برگزارکنندگان  از  جهان؛  و  منطقه 
مشترک وابستگان نظامي و نمایندگان دفاعي و انتظامي 
نیروهاي مسلح تقدیر و تشکر کرد و افزود: این همایش 
حرکت ارزشمندي در مسیر همدلي و هم افزایي بیشتر 

بوده و امیدواریم نتایج پرباري به همراه داشته باشد.

تاکید وزیر اطالعات بر اهمیت ویژه 
دیپلماسي نظامي در معادالت بین المللي

سردار سالمی: در مسیر یک جنگ جدید در غرب آسیا هستیم
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آگهی حصروراثت
بشناسنامه5۶۱۹صادره  پدرعبدالحسین  نام  عبدالزهراحجاجی  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
درتاریخ  آبادان  بشناسنامه۱۴۸۰صادره  دارمی  شریفه  فرزندمرحوم  که  داده 
۹۴/5/۱۱دربندرامام خمینی)ره(اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی علی 
حجاجی فرزندعبدالحسین بشماره شناسنامه۶صادره ازخرمشهر۲-عبدالزهراحجاجی 
ازخرمشهر۳-عبداالمیرحجاجی  شناسنامه5۶۱۹صادره  بشماره  فرزندعبدالحسین 
ازآبادان۴-عبدالعباس حجاجی  شناسنامه ۱۴۹5صادره  بشماره  فرزندعبدالحسین 
ازخرمشهر5-عبدالرضاحجاجی  شناسنامه۲۳۴۶صادره  بشماره  فرزندعبدالحسین 
متوفی(۶-عبدالحسین  پسران  شناسنامه ۱۸۳۶)بعنوان  بشماره  فرزندعبدالحسین 
حجاجی فرزندعلی بشماره شناسنامه۱صادره ازآبادان)بعنوان زوج متوفی(۷-فاطمه 
ازخرمشهر۸-رضیه  ۱۹۹۶صادره  شناسنامه  بشماره  فرزندعبدالحسین  حجاجی 
ازخرمشهر۹-خدیجه  شناسنامه5۶۲۰صادره  بشماره  عبدالحسین  فرزند  حجاجی 
خمینی)ره( ازبندرامام  شناسنامه۱۲۷۶صادره  بشماره  فرزندعبدالحسین  حجاجی 
)به عنوان دختران متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 

بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه۳۴۱و رای شماره  ۸۴55مورخه 
الوندی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب  ۹5/۷/۱۳ به تقاضای خانم رضوان 
عمارت به مساحت ۸۷/۳۸ متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۸اصلی واقع در بخش 
خدا  راه  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  دو 
دیرکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  ۳5۲5و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
۱5۰۸۴مورخه ۹۴/۸/۲۶ به تقاضای آقای میرزاعباس همتی آراء فرزند عباسعلی 
از  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۰۲/۹۱متر مربع مجزی شده 
پالک  ۱۱ فرعی از ۳/۱ اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان خرم آباد خروجی از 
انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  فرهمند  عبدالرضا  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت 
های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  ۴۴۳۷و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
نسبت  نادعلی  فرزند  فرهادی  خداکرم  آقای  تقاضای  به   ۹5/۳/۲۴ ۳۳۴۱مورخه 
از پالک   مربع مجزی شده  به مساحت ۱۸۷/۹۶متر  عمارت  یکباب  به ششدانگ 
اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  دو شهرستان خرم  بخش  در  واقع  ۳۷اصلی 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  منصوری  اصغر  علی  آقای  )رسمی( 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 5۸۴۲ شماره   رای  ۶۲۲و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه ۱۳۹5/5/۱۰ به تقاضای آقای محمد رشیدی یگانه فرزند شیر ولی نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۷۶/۸۸ متر مربع مجزی شده از پالک 
۱۰فرعی از ۳/۱اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  زاده  همتی  عیسی  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۹۰۹و رای شماره  ۸۶۱5 مورخه 
۹5/۷/5 به تقاضای آقای کاظم بهاروندی فرزند فرهاد نسبت به ششدانگ یکباب 
در  واقع  از پالک  ۳۷اصلی  مربع مجزی شده  متر  به مساحت ۱5۰/۴۸  عمارت 
بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای پنج 
علی بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۲۹و رای شماره  ۸۲۶۰ مورخه 
۹5/۶/۲۹ به تقاضای آقای موسی غالمی فرزند حیدری نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۶۸ متر مربع مجزی شده از پالک  ۲۴ فرعی از ۲۰۹۱اصلی 
اولیه )رسمی(  از مالکیت مالک  واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی 
آقای محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۹5۹و رای شماره  5۶۶۱مورخه 
۹5/5/۶ به تقاضای آقای حیدر بیرانوند فرزند مراد نسبت به  سه دانگ یکباب مغازه 
به مساحت ۱۹/۸5متر مربع مجزی شده از پالک  ۲۴فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع 
در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
مورخه ۹5/5/5  رای شماره  5۶۳۴  پرونده کالسه ۹۶۰و  والیزاده ۲-  محمدرضا 
اله بیرانوند فرزند مراد نسبت به  سه دانگ یکباب مغازه  به تقاضای آقای فضل 
به مساحت ۱۹/۸5متر مربع مجزی شده از پالک  ۲۴فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع 
در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
محمدرضا والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع  جهت 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۴5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۱۹۳و رای شماره  ۷۸55مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  دارولی  فرزند  طوالبی  شادمن  تقاضای  به   ۹5/۶/۱۷
عمارت به مساحت ۱۲۸ متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۸  اصلی واقع در بخش 
دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پاپی میردریکوند 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۳۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۹۹و رای شماره  ۷۴۷۱مورخه 
به  نسبت  داد  علی  فرزند  پشم  اکبری  محمد  علی  آقای  تقاضای  به   ۹5/۶/۱۰
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 5۲/۴۰  متر مربع مجزی شده از پالک  ۱۸۲۲ 
فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( خانم مریم اکبری پشم رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۲۳5و رای شماره  ۷۹۸۸مورخه 
ششدانگ  به  نسبت  اله  شمس  فرزند  رحمتی  سعید  آقای  تقاضای  به   ۹5/۶/۲۳
۲۰۹۱اصلی  پالک   از  شده  مجزی  مربع  ۸۰/۴۸متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
باقیمانده واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۷5۳ مورخ ۹5/۷/۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ازپلدختر در ششدانگ  فرزند  شوعلی بشماره شناسنامه ۴۴صادره  محمد نجفی 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۱5 متر مربع پالک ۱فرعی 
از۱۱۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای علی جودکی اصل محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۳۹و رای شماره ۱۰۰۷۰۴۶مورخه 
۹5/۶/۳به تقاضای آقای کرمعلی صیدی ساکی فرزند درویش نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۸۳/۱۰ متر مربع مجزی شده از پالک  ۴۲ اصلی واقع 
آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  دو شهرستان خرم  در بخش 
رضا داودی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  5۱۰۷و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
نسبت  ولی  فرزند  سبزوار  اله  روح  آقای  تقاضای  به   ۹5/۴/۱۹ ۱۰۰۴۶۷۲مورخه 
از پالک   مربع مجزی شده  به مساحت ۲۹۸/۷۹متر  عمارت  یکباب  به ششدانگ 
از مالکیت  آباد خروجی  از 5 اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم  ۱۸۴۶فرعی 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  داودی  مردان  )رسمی(  اولیه  مالک 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  ۳۷۸و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
حسین  مراد  فرزند  محمدی  رعنا  خانم  تقاضای  ۹5/۶/۳۱به  ۱۰۰۸۳۲۶مورخه 
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۰۳/۳۰ متر مربع مجزی شده از 
پالک  5 فرعی از ۴5اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای مهدی قاضی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۴۱و رای شماره ۴۸5۷مورخه 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  عابدین  فرزند  طوالبی  منصوره  تقاضای  به   ۹5/۲/۲۱
در  واقع  اصلی  از پالک  ۳۷  مربع مجزی شده  به مساحت ۱۱۴/۷۰متر  عمارت 
بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای تقی میر 
دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آگهی مزایده اموال منقول- خودرو)نوبت اول(
اختالف  احکام شوراهای حل  اجرای  اول  اجرائی: ۹5555۹ شعبه  پرونده  شماره 

شهرستان اردبیل
از شعبه 5 شورای حل  دادنامه شماره ۹5۰۹۹۷۰۴۹۳5۰۰۱55 صادره  بموجب 
اختالف اردبیل، محکوم علیه آقای هوشنگ اشرفی- محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۳۰/۴۲۲/۶5۲ از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا 
پایان تیرماه ۱۳۹5 در حق محکوم له علی علیزاده فرزند آرام و مبلغ ۴/5۰۰/۰۰۰ 
ریال بعنوان نیم عشر دولتی، با توجه به معرفی مال از طرف شخص ثالث محکوم 
له، تقاضای توقیف و فروش یکدستگاه خودرو ۴۰5 جی ال ایکس آی بنام تقی 
نظریه  و  ارجاع  به کارشناسی  نموده است که موضوع  را  ثالث(  پور )شخص  قلی 
کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. و ۲- در خصوص ارزیابی 
یکدستگاه خودرو پژو ۴۰5 )که در پارکینگ زارع در توقیف می باشد( به شماره 
انتظامی ۷۷۷ ی ۱۱ ایران ۹۱ شماره موتور ۱۲۴۸۳۱۱۴۰۲۸۱ ارقام حک فنی 
موتور فابریک – شماره شاسی ۸۳۰۶۳۶۱۷ ارقام حک شاسی فابریک به رنگ بژ 
بدنه اصیل  فابریک دارای پالکت مشخصات و  اتاق  متالیک مدل ۱۳۸۳ شمسی 
می باشد و بعلت توقیف خودرو در پارکینگ زارع بیمه نامه شخص ثالث مورخه 
۱۳۹5/۱۱/۱۴ می باشد )دارای یازده سال تخفیف( پایین تنه اتاق دارای پوسیدگی 
بوده و میانگین کارکرد الستیکهای چرخ 5۰ درصد می باشد قیمت خودرو به مبلغ 

۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ )یازده میلیون و یکصد هزار تومان( تعیین و ارزیابی میگردد.
الی ۱۱  از ساعت ۱۰/۳۰  مورخ ۹5/۸/۲۰  پنج شنبه  روز  مزایده  بنابراین جلسه 
صبح واقع در چهارراه امام – مجتمع شوراهای حل اختالف اردبیل دفتر شعبه یکم 
اجرای احکام شورا در حضور نماینده محترم دادستان اردبیل برگزار خواهد شد 
و مزایده از مبلغ معیه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده 
و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و 
نسبت به مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در 
مهلت مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه 

مخارج قانونی بعهده محکوم علیه می باشد.
دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف اردبیل

مفقودی نوبت دوم  
دانشنامه کارشناسی و گواهینامه با درجه کاردانی خانم آتوسا طالبی فرزند رسول با 
ش ش ۱۱۳۳5۳ در رشته معماری با شماره 5555/د-ص/۸۹ در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۸ از 
دانشگاه آموزش  عالی صنعتی مازندران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 – خاکستری  رنگ  به   ۱۳۸۴ مدل   ۲ تیپ   ۲۰۶ پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ   
متالیک با شماره انتظامی ۴۹۲ه۲۷ ایران ۷۲ با شماره موتور ۱۰۱۳۰۸۴۰۰۱۱5۹و 
شماره شاسی ۱۰۸۰۱۰۳۳ به مالکیت مریم فاضلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 نکا 

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت تکبرگی تحریر شده ششدانگ عرصه و اعیان یم قطعه زمین با بنای 
احداثی به شماره پالک ۱۲۶ فرعی از ۳۱ اصلی واقع در اراضی نکا بخش ۲۳ ثبت نکا 
به مساحت ۸5۰۶۰ متر مربع ذیل ثبت ۱۱۷۹ صفحه ۱۹۹ دفتر امالک جلد ۹ سند 
مالکیتی به شماره چاپی 5۲۴۶۴۹ سری سال به نام آقای علی رضا علی نژاد به شماره 
ملی ۴۹۹۹5۹۶۰۳۲ متولد ۱۳55 فرزند حسن مالک متن طی درخواست وارده به 
شماره ۲۸۰۰/۹5/۰۱۳ مورخه ۱۳۹5/۷/۱۹ منصم به دو برگ استشهاد که دفتر خانه 
۲۴5 نکا صحت امضاء شهود را تائید نموده اعالم داشته که سند مالکیت فوق الذکر 
به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای المثنی آن را نموده است لذا باستناد تبصره 
یک ماده ۱۲۰- آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود که هر کسی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت ۱۰ روز پس 
از انتشار آخرین آگهی به  اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند خریداری تسلیم نمایند بدیهی است چنانچه در موعد مقرر اعتراضی نگردد 

سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم میگردد م. الف ۹5۱۶۳ 
محمد مهدی قلیان رییس اداره ثبت اسناد و امالک نکا 

اجرائیه 
باران  آباد خ معلم  به نشانی محمود  ا... موسی پور  له  حبیب  مشخصات محکوم 

۴ پ ۱۷ 
مشخصات محکوم علیه  رضوان حجازی نیا به نشانی بومهن خ هاجی منصور خ 

بنیاد روبروی کوچه الهی پ 5 واحد ۱۰ 
بموجب رای شماره ۹۴/۲۴۸  شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان محمود 
آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است محکوم علیه محکوم است به 
فسخ قرار داد اجاره و تخلیه عین مستاجره و پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون 
ریال ریال بابت اجور معوقه بابت اصل خواسته و یکصد و شصت هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در له خواهان همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت 
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف محمود آباد 
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دادنامه
تاریخ : ۹5/۷/۱۳ کالسه پرونده : ۳۷۷/5/۹5 دادنامه : ۴۷۹ 

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 5 اسالمشهر 
خواهان: حمیدرضا عبدی   / اسالمشهر – میدان نماز – خ علی ابن ابی طالب 

– ک ۲۰ – پ۳۳ 
خوانده :مهران کاظمی                         مجهول المکان 

موضوع : فک پالک امانی اتومبیل 
گردشکار: دراین پرونده  خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید . 
رای شورا

درخصوص دعوی آقای حمیدرضا عبدی بطرفیت آقای مهران کاظمی به خواسته 
الزام خوانده به فک پالک انتظامی بشماره ۴۸۴ب۶5ایران۲۱ به انضمام خسارت 
دادرسی بدین بیان که خواهان مدعی است اتومبیل خودرا به خوانده واگذار کرده 
و پالک انتظامی آن را نیز موقتا به وی داده است درمدت متعارفی اقدام به تعویض 
آن نماید لیکن خوانده به تعهد خود عمل نکرده است از پالک وی استفاده میکند 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی حاضر نشده و دفاعی نکرده است وشورا با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق اوراق پیوست دادخواست مالکیت خواهان 
و  خواهان  اظهارات  برابر  ونیز  است  محرز  دعوتی  مورد  انتظامی  پالک  به  نسبت 
و  رویه جاری  اینکه  به  نظر  است  به خوانده محقق  اتومبیل  انتقال  پرونده  اوراق 
به  نسبت  معقولی  و  متعارف  انتقال گیرنده درمهلت  است که  براین  قرار طرفین 
فک پالک خواهان که به امانت درید وی می باشد اقدام کند نظربه اینکه خوانده 
نسبت به تعهد عرفی و قراردادی خود عمل نکرده است لذا شورا دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص داده مستندا به مواد۱۹۸و5۱5 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
۶۱۹و۶۲۰ قانون مدنی خوانده محکوم به فک پالک انتظامی خواهان می نماید . 
رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین 
شورا و۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی اسالمشهر می 

باشد. م/الف ۱۶5۷ 
سلیمی – قاضی حوزه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی حصروراثت
آقای صابر شکرانی  دارای شناسنامه شماره ۲۹ بشرح دادخواست به کالسه 5/۷۴۷/۹5 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که  از  ش ح 
شادروان محمد شکرانی بشناسنامه ۲۰5 در تاریخ ۹5/۷/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به ۴ پسر و ۱ زوجه
۱-صابر شکرانی فرزند محمد- طوبی ش ش ۲۹

۲-کامل شکرانی فرزند محمد- طوبی ش ش ۲۸۸۹۸۰۸۸۷۴ پسر متوفی
۳-خلیل شکرانی فرزند محمد- طوبی ش ش ۲۸۶۰۱۶۲۴۱۰ پسر متوفی

۴-خالد شکرانی فرزند محمد- طوبی ش ش ۷۰۱ پسر متوفی
5-شمع پور حسینی فرزند احمد- همین ش ش ۳۳5 زوجه متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در ۱ نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف ۱ ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/۲۰  
هیات  از  صادره  مورخ۹5/۷/۱۰     ۱۳۹5۶۰۳۰۱۰5۷۰۱۰۱۳۸ شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
مالکانه  تصرفات   ۱۳۹۰/۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  امالک 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بصورت  کاظم   فرزند  شقاقی  محمد  آقای 
از۱۲اصلی  ازپالک ۱۲5فرعی  قسمتی  مربع  مساحت-/۲۲۰متر  به  آن  در  احداثی 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ثبتی  پرونده  محتویات  برابر  و  محرزگردیده 
ثبت  ذیل  از۱۲اصلی  ۱۲5فرعی  پالک  به  مساحت۱۳۷۴۰۰/۳مترمربع  به 
۱۷۴۳۰صفحه۴۶5دفترجلد۹۱ثبت شهرری بنام خانم گلرخ فریدونیان ثبت وسند 
مالکیت صادرشده وسپس به موجب سند صلح شماره۱۳۴۲مورخ۶۶/۶/۲۲دفترخانه 
۲۰۹شهریاربه خانم طاهره شیخ االسالمی انتقال یافته ومساحت۶۰۰۰مترمربع طبق 
سند شماره۳۳۹۶۱مورخ۸۱/۱۰/۳دفترخانه ۶۰تهران به شرکت مخابرات استان تهران 
انتقال یافته که درصفحه ۱۱۰دفترجلد۸۸۷بنامش ثبت وطبق سند۳۷5۴۹مورخ۴/

۹۱/۲دفترخانه۷۶۱تهران به آقای شاهرخ حکیمیان انتقال یافته ونامبردگان درجلسه 
هیات حضورنیافته لذا هیات مقررنموده با اعمال ماده۳قانون مذکورونیزماده۱۳آیین 
نامه اجرایی آن مصوب ۹۱/۴/۲5نسبت به صدورسند مالکیت بنام متصرف فوق الذکر 
اقدام شود و بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک ونیز اشخاص ذینفع جهت اطالع 
آگهی می گردد تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف 
مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم 
ورسید دریافت دارند بدیهی است  در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این 
اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۱۹۴5۷
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹5/۷/۲5 تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳۹5/۸/۱۰

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

فاقد سند رسمی
موضوع  ۹5/۷/۱۷هیات  شماره۱۳۹5۶۰۳۱۷۰۰5۰۰۲۸۹۹مورخه  برابررای 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  معارض  بال  و  مالکانه  تصرفات  رامهرمز  شهرستان  ثبتی  مستقردرواحد 
ابوذر فلسفی نژادفرزند محمد جعفر به شماره ۲۰۳صادره از بهمئی به شماره ملی 
5۹۹۹۹۱۷۷۹۴نسبت به ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت ۱۸۹/۷۰مترمربع 
قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید 
قنواتی  عبدالرضا  رسمی  مالک  از  شده  ۸خریداری  دکترحسابی  روبروی  رجائی 
یوسف آبادی ورثه فتح اله قنواتی یوسف آبادی تائید گردید.لذا به منظور اطالع 
اشخاص  که  درصورتی  شود  می  آگهی  ۱5روز  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم 
ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ 
مرجع  رابه  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف 
است  نمایند.بدیهی  ارائه  اداره  این  به  را  بر دعوی  گواهی مشعر  و  تقدیم  قضایی 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شد.شماره م الف:)۱۲/۳5۳( تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹5/۸/۱۰تاریخ 

انتشار نوبت دوم:۱۳۹5/۸/۲5
شیری-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  ۱۱5۱و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
۱۸۸۹۱مورخه ۹۴/۱۰/۲۹ به تقاضای آقای کرم بیرانوند فرزند حسین علی نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۹۹/5۸متر مربع مجزی شده از پالک  ۸ 
فرعی از ۴۳ اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای محمد مراد علیوند بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

 متن آگهی 
تاج ملوک  پور و  به طرفیت خوانده شیدا رحیم  خواهان آذر رحیمی دادخواستی 
رضائی و شهال رحیم پور و فاطمه رحیم پور و شبنم رحیم پور به خواسته تحریر ترکه 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۷ 
شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد خیابان امام میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶55۷۰۰۰۹۴ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۹/۱۶ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. لذا 
از ورثه یا نماینده قانونی آنها –بستانکاران و مدیدونین به متوفی و کسان دیگری که 
حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع 
در شهرستان خرم آباد –میدان عدالت ساختمان دادگستری کل حاضر شوند عدم 

حضور مدیونین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –محسن چگنی. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۷۷۱مورخ ۱۳۹5/۷/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین زارعی 
فرزند  ا... قلی بشماره شناسنامه ۴۸5۰۲۹۹۴۶۶صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۶۳ متر مربع پالک ۱فرعی از۸ اصلی واقع 
در دره خشکه پلدختر بخش ۸خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای میر رضا نصیری 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۹ مورخ ۹5/۲/۲5 هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جواد رضائی فرزند  محمد علی بشماره شناسنامه ۲۰۶۳صادره مرکزی در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱۷۱/۳۰ متر مربع 
پالک ۱فرعی از۱۱۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷خرم آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای داربلوط مجانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  ۷۶۹و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
۱۰۰۴۴۷۱مورخه ۹5/۴/۱۴ به تقاضای آقای منصور ملک محمدی فرزند عزیز اله 
نسبت به ششدانگ یکباب دکان به مساحت ۹/۰۴متر مربع مجزی شده از پالک  
۳۰۳ و ۳۰۴اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( حلیمه میکائیلیان و احمد و بهمن و نسرین و پری و مهتاب و مسعود 
و سعید و محمد جواد و مژگان شهرت همگی حیدری ۲- پرونده کالسه ۷۶۸ و  
رای شماره ۱۰۰۴۴۶۸ مورخه ۹5/۴/۱۴ به تقاضای آقای ناصر ایزد یار فرزند صید 
نسبت به ششدانگ یکباب دکان به مساحت ۹/۴۰ متر مربع مجزی شده از پالک  
۳۰۳ و ۳۰۴اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
و  مهتاب  و  پری  و  نسرین  و  بهمن  و  احمد  و  میکائیلیان  حلیمه  )رسمی(  اولیه 
مسعود و سعید و محمد جواد و مژگان شهرت همگی حیدری رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۳۴۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

تمدید ثبت نام
 در مدارس آموزش از راه دور 

و  آموزش  وزارت  دور  راه  از  آموزش  مدیرکل 
مدارس  در  نام  ثبت  مهلت  تمدید  از  پرورش 
و  آموزش  وزارت  دور  راه  از  آموزش  مراکز  و 

پرورش تا ۱5 آبان خبر داد. 
دور  راه  از  آموزش  مدارس  شاهمرادی  گودرز 
را یک فرصت برای افراد دور مانده از تحصیل 
افراد داوطلب  آنجا که  از  اظهار کرد:  دانست و 
مشکالتی  معموال  مدارس  این  به  ورود  برای 
ادامه  عادی  مدارس  در  توانند  نمی  که  دارند 
تحصیل دهند، معموال ثبت نام تا پایان مهرماه 
انجام می شود که ما این مهلت را تا ۱5 آبان ماه 

تمدید کرده ایم.
آموزشی،  منطقه   ۶۰۰ از  بیش  در  افزود:  وی 
۱۶5۶ مدرسه از راه دور فعال داریم.  فهرست 
در  استان ها  در  دور  راه  از  آموزش  مدارس 
مندرج    http://dei.medu.ir وب سایت  
است و هرشخصی قصد ثبت نام در این مدارس 
را داشته باشد می تواند بر اساس این فهرست، 
را  خود  سکونت  محل  به  مدرسه  نزدیک ترین 

انتخاب و به آنجا مراجعه کند.

درمان »ایدز« 
در کودکان کار به کجا رسید؟

درمان ایدز در کودکان کار، موضوعی بحث برانگیز 
است که تا چندی پیش متولی مشخصی برای آن 
تعیین نشده  بود، اما با توجه به اظهارات رییس اداره 
ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت، به نظر 
می رسد این مشکل در حال حل شدن است و در 
آینده ای نزدیک تکلیف درمان ایدز در این کودکان 

مشخص خواهد شد. 
سازمان  کرد:  اظهار  کازرونی  افسر  پروین  دکتر 
مشاوره،  برای  را  مراکزی  دارد  قصد  بهزیستی 
و  ایدز در کودکان کار  بیماری  و درمان  آزمایش 
خیابان ایجاد کند و  وظیفه وزارت بهداشت نیز 
مراکز  این  برای  الزم  دستورالعمل های  تدوین  
است.وی در خصوص آخرین وضعیت ارائه خدمات 
کار  کودکان  در  ایدز  درمان  و  آزمایش  مشاوره، 
وخیابان توضیح داد و گفت: متولی کودکان کار و 
خیابان، سازمان بهزیستی و شهرداری ها هستند. 
دستور  و  راهنمایی  می تواند  نیز  بهداشت  وزارت 
خدمات  ارائه  پیشگیری،   برای  الزم  العمل های 
مشاوره ای، آزمایش و در صورت ابتال به بیماری، 
مراقبت و درمان این کودکان را ارائه کند.کازرونی 
تاکید کرد: وزارت بهداشت مراکزی ویژه جهت ارائه 
این خدمات به کودکان کار و خیابان ندارد؛ چرا که 
متولی آنها وزارت بهداشت نیست اما تاکید می کنم 
که جهت ارایه خدمات مربوطه به آنها، هر خدمتی 

الزم باشد را ارایه می کنیم.
وزارت  آمیزشی  بیماری های  و  ایدز  اداره  رییس 
بهداشت، از برنامه سازمان بهزیستی برای راه اندازی 
مراکز درمان، مشاوره و آزمایش ایدز ویژه کودکان 
در حال  بهزیستی  افزود: سازمان  و  داد  کار خبر 
راه اندازی این  مراکز است و در عین حال با وزارت 
آموزش،  برای  را  الزم  هماهنگی های  بهداشت 
مشاوره و انجام آزمایش ایدز انجام می دهد. در واقع 
این وزارتخانه دستورالعمل های آن را تدوین می کند.

اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج

سه  در  سقط   ۳۰۰ و  هزار  اعالم  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
جلوگیری  برای  گفت:  ژنتیکی  ناهنجاری های  علت  به  اخیر  سال 
ژنتیک  مشاوره های  شدن  اجباری  برنامه  معلول،  کودکان  تولد  از 
و  پیشگیری  در  گفت:  بندپی  محسنی  می شود.انوشیروان  پیگیری 
شیوع آسیب های اجتماعی و معلولیت ها راه را پیدا کردیم و نقشه راه 
بر اساس سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و سیاست های دولت 
طراحی شده و ما خود را در این ریل قرار دادیم که بتوانیم کارهایمان 

را بر اساس تخصص پیش ببریم.
وی با اعالم هزار و ۳۰۰ سقط در سه سال اخیر به علت ناهنجاری های 
ژنتیکی افزود: دو سال است که برای جلوگیری از اختالالت ژنتیکی 
همکاری  با  و  رفتیم  عظیم  و  بزرگ  کار  یک  بار  زیر  معلول زایی  و 
آزمایش  و  مشاوره  پایلوت  را  استان  سه  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
هم  مجلس  نمایندگان  برخی  دادیم؛  قرار  ازدواج  از  قبل  ژنتیک 
پیشنهاد دادند که مشاوره ژنتیک ازدواج اجباری بشود تا ما بتوانیم از 
معلول زایی حدود ۳۰ هزار کودک معلول در کشور جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده 
خدمات  نیازمند  که  دارد  وجود  کشور  در  معلول  هزار   ۳۰۰ حدود 
و  ندارند  قرار  سازمان  پوشش  تحت  و  هستند  بهزیستی  تخصصی 
سازمان تنها ساالنه ۱۰ درصد این جمعیت را می تواند تحت پوشش 
قرار دهد.محسنی گفت: به همین منظور غربالگری ژنتیک نیز در این 
دولت مورد توجه قرار گرفته چراکه از طرفی ساالنه ۳۰ هزار معلول 
در کشور متولد می شوند و قیمت تمام شده نگهداری یک معلول در 

مراکز بهزیستی نیز بالغ بر یک میلیون تومان است.
ششم  برنامه  در  تا  دادیم  پیشنهاد  گفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
توسعه، غربالگری ژنتیک و مشاوره ازدواج اجباری شود تا تولد افراد 

معلول به حداقل برسد.

ابالغ شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان

شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان برای اجرا در سال ۹5 با امضای 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش 

استان های سراسر کشور ابالغ شد.
شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان برای اجرا در سال ۹5 با امضای 
ادارات  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  سید محمد بطحایی سرپرست 

کل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور ابالغ شد. 
شماره  نامه  شیوه  پیرو  است:  آمده  نامه  شیوه  این  مقدمه  در 
مشمولین  ارتقای  نحوه   ،۹۴ ماه  شهریور   ۲5 تاریخ  به   ۱۲۳۷۸۸
براساس  حرفه ای،  رتبه های  به  معلمان  مشاغل  طبقه بندی  طرح 
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای   ۹۴ شهریور  نهم  تاریخ  مصوبه 
انسانی، با هدف ارزیابی سنجش شایستگی های معلمان برای انجام 
تمام  برای  درسی  گروه  و  تخصصی  حوزه  در  آنان  مسئولیت های 
کسانی که از تاریخ اول فروردین ماه ۹5 شرایط الزم را کسب کرده 

باشند، ابالغ می شود.
نامه، ساختار اجرایی طرح رتبه بندی  این شیوه  بند »۴«  براساس 
حرفه ای متشکل از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت آموزش و 
پرورش ، کارگروه اجرایی سرمایه انسانی در ستاد و استان و گروه های 
کارشناسی و ارزیابی منطقه و واحد آموزشی است و کار ارزیابی واحد 

آموزشی را انجام می دهند.

خبرخبر

با  اخیرا  که  دیداری  در  گفت:  بهداشت  وزیر 
این  نگران  ایشان  داشتم،  رهبری  معظم  مقام 
مساله بودند که طرح بزرگی مثل طرح تحول 
با  پایدار  منابع  وجود  عدم  دلیل  به  سالمت 

مشکل مواجه شود.
در  بهداشت  وزیر  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
جمع خیرین حوزه سالمت گفت: خیرین حوزه 
سالمت این فرصت را داشته اند که از مال دنیا 

بگذرند که چیزی برای خود بیاندوزند.
دو  و  پروژه  ۶هزار  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
ساخت  حال  در  فضای  مربع  متر  میلیون 
مشترک بین مجمع خیرین و وزارت بهداشت 
منشاء  سالمت  حوزه  خیرین  کرد:  عنوان 
ما  و  اند  بوده  حوزه  این  در  زیادی  خیر  آثار 

روشن  عزیزان  این  که  چراغی  که  امیدواریم 
کرده اند در نسل های بعد توسط فرزندان آنها 

نیز روشن بماند.
سالمت  از  مراقبت  وظیفه  ادامه  در  هاشمی 
و  دانست  بهداشت  وزارت  افتخار  را  مردم 
افزود: متاسفانه برخی، موضوع سالمت مردم را 
سیاسی می کنند که این خوب نیست؛ موضوع 

سالمت مردم شوخی نیست.
وزیر بهداشت با انتقاد به برخی اظهارنظرهای 
غیرواقع در مورد طرح تحول سالمت، از ابراز 
نگرانی مقام معظم رهبری در مورد این طرح 
خبر داد و گفت: در دیداری که اخیرا با مقام 
معظم رهبری داشتم ایشان ابراز نگرانی کردند 
که نکند عدم وجود منابع پایدار ادامه اجرای 

طرح را با مشکل مواجه کند.
هاشمی با تاکید بر این نکته که طرح تحول 
سالمت متعلق به نظام است، به دستاوردهای 
طرح تحول سالمت اشاره کرد و یادآور شد: 

منفی  همواره  که  کشور  های  بیمارستان  تراز 
معرض  در  همواره  ما  های  بیمارستان  و  بود 
طرح  اجرای  با  ولی  داشتند  قرار  ورشکستگی 
اگر  که  شد  مثبت  آنها  تراز  سالمت  تحول 
ها  بیمه  از  ما  میلیاردی  ۱۰هزار  مطالبات 

پرداخت شود، شاهد اثرات آن خواهیم بود.
افزود:  مورد  این  در  وی  وب دا،  اعالم  بنابر 
در  که  ها  بیمه  پرداخت  معوقات  متاسفانه 
رسیده،  سال  یک  از  بیش  به  موارد  برخی 
که  نیز  ما  های  بیمارستان  تا  شده  موجب 

مایحتاج  و  دارو  تجهیزات،  خدمت،  خریدار 
بوده اند، به بخش های مختلف بدهکار بمانند 
که  ها  بیمه  مسووالن  اینکه  از  متعجم  من  و 
بدهی  پرداخت  جای  به  هستند،  ما  بدهکار 
مدام  و  کنند  می  برخورد  طلبکارانه  خود، 

آدرس غلط به مردم می دهند.
طرح  پول  که  گویند  می  ای  عده  گفت:  وی 
تحول سالمت به پزشکان داده شده است در 
حالی که تنها ۱۹ درصد از هزینه کرد در طرح 

مربوط به دستمزدها بوده است.

وزیر بهداشت:

مقام معظم رهبری نگران طرح تحول سالمت هستند

اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
دانش آموزان با بیان اینکه شعار راهپیمایی ۱۳ 
آبان امسال با عنوان »آمریکا دیوار فروریختنی 
است به آن دیوار تکیه نکنید«است، گفت:  در 
توسط  جهانی  استکبار  نماد  »رمی«  روز  این 

دانش آموزان صورت می گیرد.
عالمتی  حامد  زمان  خبرنگارپیام  گزارش  به 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
آبان   ۱۳ مناسبت  به  دیروز  دانش آموزان، 
نشست  در  استکبار جهانی  با  مبارزه  ملی  روز 
خبری، برنامه های اتحادیه انجمن های اسالمی 
راهپیمایی  برای  را  دانش آموزان سراسر کشور 

این روز اعالم کرد. 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
آبان،   ۱۳ در  شد:  یادآور  کشور  دانش آموزان 
روحیه  و  شده  قطور  آمریکا  جنایت  کتاب 
قوی تر  آزادیخواه،  ملت های  استکبارستیزی 

شده است. 
اتحادیه  برنامه های  و  اهداف  به  اشاره  با  وی 
عنوان  تحت  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های 
از  هدف  کرد:  خاطرنشان  آبان  راهپیمایی ۱۳ 
با  و  بوده  جهانی  استکبار  با  مقابله  آبان   ۱۳
روحیه  حفظ  تقویت،  ایجاد،  شامل  هدف  سه 
دانش آموزی  فضای  و  است  استکبارستیزی 
استفاده  در  ظرفیت  ایجاد  و  نقش آفرینی  در 
از  حمایت  دانش آموزان،  بالقوه  توانایی  از 
روحیه  ایجاد  ضداستکباری،  جنبش های 
مقاومت و ایستادگی در بین دانش آموزان نقش 

بسزایی دارد. 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
ستادهای  کرد:  اضافه  کشور  دانش آموزان 
با  استان ها  در  گذشته  ماه  یک  از  مختلفی 
مسئوالن  و  مربیان  دانش آموزان،  حضور 
مربوطه تشکیل شده تا در سطح شهرستان ها با 
محوریت قرارگاه های شهری و در سطح مدارس 
دانش آموزان،  اسالمی  انجمن های  محوریت  با 

برنامه را اجرا کنند. 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  رویکرد  عالمتی، 

امسال  آبان   ۱۳ برنامه های  در  دانش آموزان 
آمریکا«  »بدعهدی  به  مخاطبان  توجه  را 
شعار  امروز حول  برنامه های  گفت:  و  برشمرد 
این دیوار  به  فروریختنی است،  »آمریکا دیوار 
 ۱۳ راهپیمایی  شعار  و  بوده  نکنید«  تکیه 
در  هماهنگ  صورت  به  که  است  امسال  آبان 
تربیتی  و  هنری  فرهنگی،  برنامه های  قالب 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  اعضای  توسط 

دانش آموزان اجرا می شود. 
وی بیان داشت: این شعار به زبان های مختلف، 
مجازی  مختلف  شبکه های  در  و  شده  ترجمه 
دانش آموزان  بین المللی  باشگاه  عنوان  تحت 

ضدصهیونیسم اجرا می شود. 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
دانش آموزان، یکی دیگر از برنامه های مهم در 
و  دانش آموزان  توسط  که  آبان  راهپیمایی ۱۳ 
انجمن های اسالمی سراسر کشور انجام می شود 
را تأکید بر بدعهدی آمریکا در قبال ملت ایران 
برنامه  گفت:  و  برشمرد  آنها  به  بی اعتمادی  و 
عنوان  به  »ابلیسک«  نماد  و  استکبار«  »رمی 
سازه ای که توسط دانش آموزان ساخته می شود 
و به عنوان نماد دولت های استکباری در نظر 
گرفته می شود اجرا خواهد شد که دانش آموزان 
رمی  این  مشخص  مکان های  و  مسیرها  در 

استکبار را اجرا خواهند کرد.

اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
دانش آموزان کشور با اشاره به برنامه های دیگر 
این  کرد:  خاطرنشان  آبان   ۱۳ روز  راهپیمایی 
برنامه که به صورت مدرسه ای و در طول مسیر 
راهپیمایی صورت می گیرد، برگزاری نمایشگاه 
»تاریخ مستطاب« آمریکاست .دبیرکل اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان کشور عنوان 
برنامه های  جمله  از  روایتگری  غرفه های  کرد: 
در  است که  آبان  راهپیمایی ۱۳  مراسم  دیگر 
دانش آموزان  معرفتی  سطح  ارتقای  راستای 
می گیرد  صورت  آمریکا  جنایات  خصوص  در 
نیز  و  این هفته در مدارس  و دانش آموزان در 
به  موضوع  سه  با  راهپیمایی  مسیر  طول  در 

روایتگری می پردازند. 
عالمتی در تشریح موضوعاتی که دانش آموزان 
به روایتگری آن خواهند پرداخت، خاطرنشان 
کرد: این موضوعات شامل وقایع ۱۳ آبان و علل 
نامگذاری آن به نام دانش آموز، ۱۳ آبان 5۸ به 
نام روز استکبار جهانی و ۱۳ آبان ۴۳ و موضوع 
سوم جنایت و توطئه سیاسی، امنیتی آمریکا در 
کشورهای مختلف به خصوص در ایران مدنظر 

است. 
 ۱۳ یوم ا...  دیگر  برنامه های  تشریح  با  عالمتی 
آبان،   ۱۳ به  منتهی  ایام  در  کرد:  عنوان  آبان 
تعدادی  مدارس،  اعالنات  تابلوهای  در  روز  هر 

از جنایات آمریکا در کشورها و به خصوص در 
اینکه  ضمن  می شود،  نصب  و  آماده  ما  کشور 
فضای  زمینه  که  دانش آموزان  آزاد  تریبون 
آزاداندیشی است و بحث و گفت وگو در موضوع 
آزاداندیشی  روحیه  ترویج  هدف  با  مشخصی 
است، در مسیر راهپیمایی و با عنوان »تریبون 
دانش آموزی« در باب دشمنی آمریکا از توهم 
این  در  دانش آموزان  و  مطرح شده  واقعیت  تا 

خصوص اظهارنظر خواهند کرد. 
»مداد  دوره جشنواره  نهمین  شد:  متذکر  وی 
 ۱۳ از  نیز  جاری  تحصیلی  سال  در  کمرنگ« 
آبان آغاز خواهد شد و دانش آموزان با موضوع 
استکبار«،  با  مبارزه  راهکار  اسالمی  »وحدت 
جهانی  استکبار  تالش  و  فرهنگی  »تهاجم 
برای مبارزه با اسالم ناب محمدی«، »نفوذ در 
آمریکایی«  بشر  »حقوق  مختلف«،  عرصه های 
انجام  آینده«  اسرائیل در ۲5 سال  »نابودی  و 
آبان   ۱۳ از  می توانند  دانش آموزان  و  می گیرد 
سایت؛  نشانی  به  را  خود  آثار  آذر   ۱۳ لغایت 
ارسال   www.medadkamrang.ir

کنند. 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
در  حضور  کرد:  تأکید  کشور  دانش آموزان 
راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر به نسل های جدید 
به خصوص دانش آموزان نشان خواهد داد که 
همچنان روحیه استکبارستیزی و مقاومت در 
برابر زورگویان دنیا و خشم و نفرت نسبت به 
بوده  شعله ور  آنها  میان  در  اسرائیل  و  آمریکا 
این  در  انقالب،  معظم  رهبر  از  تبعیت  به  و 
نظام  آرمان های  با  و  کرده  شرکت  تظاهرات 
تجدید  خمینی)ره(  امام  و  اسالمی  جمهوری 

بیعت می کنند. 
همیشگی  شعار  اینکه  بر  تأکید  با  عالمتی 
دانش آموزان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل 
و صهیونیست و استکبار خواهد بود، خاطرنشان 
پوشالی  هیمنه  دیگر  بار  دانش آموزان  کرد: 
پرجم  و  آورد  درخواهند  لرزه  به  را  استکبار 

اسرائیل و آمریکا را به آتش خواهند کشید.

اعالم برنامه های 13 آبان اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی :

آمریکا دیواری فروریختنی است به آن دیوار تکیه نکنید
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آگهی
خواهان آذر افضلی ثانی دادخواستی به طرفیت خوانده سیاوش صادقی به خواسته  
حضانت تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
۲۳۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران  واقع  در تهران _ اتوبان 
شهید محالتی –نبرد جنوبی جنب آتش نشانی وشهرداری  ارجاع  و به کالسه 
 ۱۳۹5/۹/۱۳ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ۹5۰۹۹۸۰۲۰۰۳۰۰۸۷۳
المکان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت ۱۰/۳۰ تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/87667مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 233 مجتمع قضایی خانواده یک تهران

آگهی
سلطانی  فاطمه  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه شماره  ابالغ می گردد چون وفق  باشد  المکان می  قصبانی  که مجهول 
۹5۰۳۸5 صادره از شعبه ۳5 در پرونده شماره ۹5۰۰5۹   محکوم به انتقال منافع 
سرقفلی و تغییر شغل به الکتریکی سند اجاره شماره ۱۶۰۹۱-۲۲/۰۱/۱۳۴۴ در 
دفتر اسناد رسمی ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم در حق محکوم له میر 
صابر اندستا بدیهی است مستاجر دارای حق سرقفلی بوده و در صورت انتقال منافع 
مورد اجاره سرقفلی محل نیز مشمول انتقال خواهد بود و  پرداخت نیم عشر دولتی  
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
110/88877 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی   تهران 

آگهی
نورزاده  که  علیه سارا  به محکوم  بدینوسیله  پیرو آگهی های منتشره در جراید 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره ۹۳۰۳۷ صادره 
ریال  پرداخت ۷5۰۰۰۰۰۰  به  پرونده شماره ۹۲۰۷۴۹ محکوم  در  از شعبه ۳5 
بابت اصل خواسته و پرداخت ۱5۸۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل  بر طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان 
وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعالمی اط سوی بانک مرکزی در حق محکوم له 
موسسه مالی و اعتباری افضل توس و پرداخت  نیم عشر دولتی  شده اید ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود .
110/88881 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی  تهران 

 حصر واثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به    5۹ شناسنامه   شماره  به  اکبری     گلرخ 
۹5۰5۱۹/۳5۴از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  محمد نظر بیگی به شماره شناسنامه ۲۶۰  در تاریخ  ۹۴/۱۲/۸    
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
 گلرخ اکبری ش  ش5۹ ت ت ۱۳۴۰ صادره از تویسرکان همسر متوفی

مهسا نظر بیگی ش  ش۳۹۷۰۱۱۰۴۸۳ ت ت ۱۳۷۰ صادره از تویسر کان دختر 
متوفی

منا نظر بیگی ش ش ۳۱۶۹ ت ت ۱۳۶۷ صادره از تویسر کان دختر متوفی
عزیزه خانم سلیمانی ش ش ۲۱ ت ت ۱۳۰۹ صادره از تویسر کان مادر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/88872 دبیر  شعبه  354   شورای حل اختالف مجتمع شماره8   تهران

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

فاقد سند رسمی
  ۱۳۹5/۰۶/۰۲ مورخ    ۱۳۹5۶۰۳۰۱۰5۹۰۰۲۰۹۸/۹۲/۲5۴ شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
به  ازسراب   به شماره شناسنامه۱۲  صادره  عباسقلی   فرزند  رحمتی    حمداله 
شماره ملی ۱۶5۲۷۶5۶۱۱  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت۲۲۰/5۰  متر مربع پالک ۲۱۷۹۶ فرعی۴۶ اصلی مفروز و مجزی شده 
در قسمتی ازششدانگ پالک 5فرعی ازاصلی مذکورواقع درقریه موسی آباد بخش 
۱۲تهران خریداری از مالک رسمی سید رضا میرشریفی  محرز گردیده است. لذا 
در  آگهی می شود  روز  فاصله ۱5  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱5۸۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۰۸/۱۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹5/۰۸/۲۶ 

کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

فاقد سند رسمی
  ۱۳۹5/۰۶/۲۱ مورخ    ۱۳۹5۶۰۳۰۱۰5۹۰۰۲۳5۲/۹۴/۲۶۴ شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
شیرعلی فارقی مقدم  فرزند غالمعلی  به شماره شناسنامه۲۱ صادره ازکردکوی  به 
شماره ملی ۲۲۴۹۳۳۱5۸۸   نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت۱۱۹/۴5   متر مربع پالک ۲۲۳۱۰ فرعی5۲ اصلی مفروز و مجزی شده 
درقریه  مذکورواقع  ازاصلی  فرعی  باقیمانده پالک ۲۲۲  ازقطعه 5۰۹  قسمتی  در 
سالور بخش ۱۲تهران خریداری از مالکان رسمی بهرام کریم پورشانجانی وابوالفضل 
نصراله زاده وفرج اله کریم پورشانجانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اسناد و امالک  اداره ثبت  به  را  اعتراض خود  به مدت ۲ ماه  اولین آگهی  انتشار 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱5۹۴  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۰۸/۱۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹5/۰۸/۲۶ 

کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت

 کشت و صنعت امیدکاران مهاباد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹ و شناسه 
ملی ۱۰۸۶۱۸۱۱۴5۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹5/۰۶/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱-خانم نشمیل فتاحی به شماره ملی ۲۸۷۲۱۸۲۱۸۷ به عنوان مدیرعامل و آقای 
کوروش کریمی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۹۹۹۷5به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای 
رئیس هیئت مدیره  نایب  به عنوان  به شماره ملی ۲۸۶۰۴۸۸5۷۱  امید کریمی 

برای دو سال انتخاب گردیدند.
۲-کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و نامه 
های عادی و اداری به امضا منفرد آقای کوروش کریمی رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین دارندگان 
حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضا  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت

 کشت و صنعت امیدکاران مهاباد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹ و شناسه 
ملی ۱۰۸۶۱۸۱۱۴5۰

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹5/۰۶/۲۹ تصمیمات ذیل  به 
اتخاذ شد:

به  فتاحی  نشمیل  خانم  و  ملی ۲۸۷۱۸۹۹۹۷5  شماره  کریمی  کوروش  ۱-آقای 
شماره ملی ۲۸۷۲۱۸۲۱۸۷ و آقای امید کریمی به شماره ملی ۲۸۶۰۴۸۸5۷۱ به 

سمت اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
اعضاء بازرسان 

بازرس اصلی و  به عنوان  ۲-آقای کیوان رحیم زاده شماره ملی ۲۸۷۲۴۱۶5۶۰ 
علی  بازرس  عنوان  به   ۲۸۶۰۰۰۷۰۶۷ ملی  شماره  به  زاده  موسی  سیامند  آقای 

البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه آقای جمال زارع عابدینی برابر درخواست وارده شماره ۹5/۸/۱-۸۶۰۴ 
اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین قطعه ۱۹ تفکیکی بشماره 
پالک ۳۴۱۱ فرعی از قطعات 5۲ الی 55 و غیره بشماره ۳۰۸۷ فرعی از یک فرعی از 
۲۶5 فرعی از ۸۶ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بشماره صفحه 5۴۱ دفتر ۶۴۳ ذیل 
ثبت ۹۹۳۱5 بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده تقاضای 
شماره  بخشنامه  طبق  مراتب  علیهذا  است.  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
۱۳۹5۸۰۰۰۳۱۴۴۰۰۰۰۴۷۳ – ۹5/۸/۳ به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس 
در اجرای تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی 
گردیده که هرکس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشد. 
ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت 
را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی 
تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۹5/۸/۱۰ 
رحیم محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 اردبیل

آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۷۱۸ شماره  شناسنامه  دارای  محمدی   آمینه  خانم 
5/۷55/۹5 ش ح از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یونس مالک بشناسنامه ۱5۷۲ در تاریخ ۹5/۷/۲5 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به ۱ پسر ۱ دختر و ۱ مادر و ۱ زوجه
۱-محمد مالک فرزند یونس- لیال ش ش ۲۸۶۰5۷۳۴۴ پسر متوفی

۲-مژگان مالک فرزند یونس- لیال ش ش ۲۸۶۰۷۰۹۴5۲ دختر متوفی
۳-آمینه محمدی فرزند رسول- فاطمه ش ش ۷۱۸ مادر متوفی

۴-لیال پارسا فرزند جعفر- منیجه ش ش ۱۰۰۶ زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در ۱ نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف ۱ ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد

آگهی اجرائیه
نورآبادی،نام  خانوادگی:مهدی  لهم:۱-نام:محمد،نام  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
گاه  خیمه  خیابان  خمینی  امام  خیابان  دزفول  شهرستان  پدر:زمان،نشانی: 
علیهم:۱-نام:امین،نام  محکوم  علیه/  محکوم  بهارپالک۲۹۷-مشخصات  کوچه 
مغازه  کوتیان  فلکه  پدر:رحمان،نشانی:خوزستان-دزفول  خانوادگی:فخاری،نام 
به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  پایتخت-محکوم  وسرامیک  کاشی 
علیه  مربوطه۹5۰۹۹۷۶۱۴۴۶۰۰۱۱5محکوم  دادنامه  شماره  شماره۹۴۰۶۶۷و 
پرداخت  وهمچنین  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰  به  است  محکوم 
هزینه دادرسی بمیزان۶۹۲۰۰۰۰ریال وپرداخت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
مرکزی  بانک  شاخص  روزحسب  بنرخ  تورم  االدابمیزان  یوم  مورخ۱۳۹۴/۱۰/۲۱الی 
ایران بابت خسارت وارده درحق محکوم له وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی بمیزان 

۱۰۰۰۰۰۰۰ریال درحق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران میباشد.
روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
به  محکوم  پرداخت  برای  مدنی(.۲-ترتیبی  احکام  اجرای  اجراگذارد)ماده۳۴قانون 
میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  واستیفامحکوم  اجراحکم  کندکه  معرفی  بدهد.۳-مالی 
خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  ظرف  نداندباید  مفاداجراییه  اجرای  خودراقادربه 
تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه 
نقدی که به هرعنوان نزدبانکهاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه 
تغییردیگردراموال  وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص  مطالبات 
مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام 
قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(.۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به 
منظورفرارازاجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای 
مالی۱۳۹۴(.5- محکومیت  اجرای  نحوه  وماده۱۶قانون  وماده۲۰ق.م.ا  مدنی  احکام 

انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳۹۴(.۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(
مدیردفترشعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-داوودعلوی
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-حجت ا... بقائی نسب

یا  است  خوب  هوا  کند  نمی  فرقی  گاهی   
و خوب  مالیم  هوای  در  افراد  برخی  سرد؟ 
 نیز می لرزند و سردشان است. این مسئله 
می تواند ناشی از کمبود برخی ویتامین ها 
یا کم آبی بدن و برخی مشکالت دیگر بروز 

کند.
در این مطلب شما را با دالیل نادیده گرفته 
ای که باعث می شود شما همیشه سردتان 
باشد آشنا می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.

دچار کمبود هورمون 
تیروئید هستید

همیشه  اگر  کنیم  می  توصیه 
هشیار  کمی  شود  می  سردتان 
و  ساده  را  مسئله  و   بوده 
مشکل  این  ندانید.  اهمیت   بی 
یک  دهنده  نشان  تواند  می 
بیماری پنهان باشد. اگر عالوه بر 
خستگی  احساس  بودن  سرمایی 
وزنتان  دلیل  بی  و  کنید  می 
اضافه می شود بهتر است سالمت 
کنید.  بررسی  را  تیروئیدتان  غده 
دمای  کنترل  وظیفه  غده  این 
دارد.  برعهده  نیز  را  بدن  درونی 
باعث  تیروئید  کاری  کم  واقع  در 
بروز احساس سرمای زیاد در بدن 

می شود.
اگر غده ی تیروئید به خوبی عمل 

نکند سوخت و ساز بدن به شدت افت می 
نمی  تولید  کافی  انرژی  نتیجه  در  و  کند 
از  و  بدهید  آزمایش خون  است  بهتر  شود. 
تیروئید  های  هورمون  کافی  میزان  تولید 
مشکل  این  با  مقابله  برای  شوید.  مطمئن 
از  دریابید.  را  یُد  از  سرشار  غذایی  مواد 
مصرف ماهی های چرب، آجیل ها، مغزهای 
غذاهایی  و  خوراکی  های  جلبک  روغنی، 

مانند سوشی غافل نشوید.

خونتان درست نمی چرخد
به  تواند  می  نامناسب  خون  گردش 
این  باشد.  ها  رگ  قطر  تنگی  معنی 
احساس  مانند  متعددی  عالئم  با  مسئله 
دهد.  می  نشان  را  خود  مداوم  سرمای 
آرتریت  دچار  که  افرادی  در  مشکل  این 
زمانی  و  هستند  بدن  تحتانی  اعضای 
دیده  باشد  شده  گرفته  پا  عروق   که 
سیگاری  که  است  گفتنی  البته  شود.  می 
با  که  هستند  افرادی  نخستین  جزو  ها 
رو می  روبه  نامناسب  مشکل جریان خون 

شوند.
انگشتان  در  بیشتر  سرما  احساس  این  اگر 
احساس  که  طوری  به  باشد  پاها  و  دست 
باشید  داشته  بدن  انتهاهای  در  زدگی  یخ 
باشید  مبتال  رینود  سندرم  به  است  ممکن 

انتهاهای  در  خون  گردش  در  اختاللی  که 
بدن محسوب می شود. برای مقابله و بهبود 
غذایی  مواد  به  توانید  می  خون  جریان 
سیاه،  شکالت  پرتقال،  مانند  متعددی 
فلفل کاین، آجیل ها، ریشه زنجبیل، سیر، 

لیموترش، آووکادو و غیره اعتماد کنید

بدنتان خسته است
دیگر  مسائل  از  بسیاری  مانند  بدن  دمای 

خوابی  کم  دارد.  بستگی  شما  خواب  به 
سیستم  روی  تواند  می  مزمن  خستگی  یا 
تأثیر  بدنتان  های  مکانیسم  و  تان  عصبی 
دمای  تنظیم  وظایفش  از  یکی  که  بگذارد 
بدن است. بهتر است شب ها زودتر بخوابید 
بدنتان  متابولیسم  روی  خوابی  بی  چون 
جانتان  به  را  لرز  احساس  و  گذاشته  تأثیر 
می اندازد. توصیه می کنیم غذاهای مقوی 
که  هایی  محرک  مصرف  از  و  کنید  میل 

باعث بی خوابی می شوند بپرهیزید.
اگر در طول رو آن قدر خسته هستید که 
از جایتان تکان بخورید  دلتان نمی خواهد 
باز هم سعی کنید کمی قدم بزنید تا خون 
در بدنتان به جریان دربیاید و بدنتان گرم 
شود. یادتان باشد هرچه کم تحرک تر باشید 
بیشتر  و  شود  می  کندتر  خونتان   جریان 

می لرزید.

کمبود آهن دارید
و  رنگ  کنید  می  که  لرزی  بر  عالوه  اگر 
دچار  که  دارد  احتمال  است  پریده  رویتان 
باشید.  شده  آهن  فقر  از  ناشی  خونی  کم 
یکی از عوامل اصلی کم خونی کمبود آهن 
ماهانه  عادت  دلیل  به  مشکل  این  است. 
بیشتر دامنگیر خانم ها می شود. آهن یک 
ماده معدنی ضروری برای عملکردهای بدن 

است. این ماده معدنی به گلبول های قرمز 
کمک می کند تا اکسیژن را در خون منتقل 

کنند.
اگر بافت ها اکسیژن کمی دریافت کنند این 
تنظیم  را  بدن  دمای  که  نیز  ضروری   روند 
برای  شود.  می  مواجه  مشکل  با  کند  می 
مقابله با کمبود آهن مواد غذایی سرشار از 
قرمز،  گوشت  مرغ،  تخم  عدس،  یعنی  آن 
دریابید.  را  غیره  و  شکالت  لوبیاها،  انواع 

به پزشک  اگر مشکلتان برطرف نشد حتماً 
مراجعه کرده و آزمایش خون بدهید

.
کمبود ویتامین B12 دارید

می توانید دالیل لرز کردنتان را در بشقاب 
 B۱۲ ویتامین  کمبود  بجویید.   هایتان 
بدن  امان  بی  لرز  عوامل  از  یکی  تواند  می 
باشد. این ویتامین به میزان قابل توجهی در 
مواد غذایی حیوانی و محصوالت لبنی وجود 
های  گلبول  تولید  در  مؤثری  نقش  و  دارد 
قرمز برعهده دارد. پیش از این نیز گفته شد 
که گلبول های قرمز وظیفه انتقال اکسیژن 
در خون را برعهده دارند. ویتامین B۱۲ در 

متابولیسم بدن نیز دخالت دارد.
توجه داشته باشید افراد گیاهخوار یا افرادی 
این  کافی  جذب  عدم  مشکل  دچار  که 
ویتامین در روده هستند بیشتر در معرض 
کمبود آن قرار دارند. فراموش نکنید که این 
باعث  لرز  احساس  ایجاد  بر  عالوه  مشکل 
برای  شود.  می  نیز  مزمن  خستگی  بروز 
جگر  به  ویتامین  این  بهتر  هرچه  تأمین 
گوساله، جگر گاو، بوقلمون، دل و قهوه، مغز 

گوساله، ماهی تن و غیره اعتماد کنید.

دچار کمبود آب هستید
جزئی  سرمای  اگر  حتی  نرود   یادتان 

باز  نباشد  تان  تشنه  اگر  حتی  اید  خورده 
هم مصرف مایعات و به ویژه آب را افزایش 
اصطالح  به  و  بدن  آب  کمبود  دهید. چون 
می  لرز  تشدید  باعث  بدن  شدن  دهیدراته 
شود. افراد سالمند و همچنین افراد بیمار و 
افرادی که از اسهال رنج می برند باید توجه 

ویژه ای به این مسئله داشته باشند.
نیم  و  یک  روزانه  حتماً  کنیم  می  توصیه 
آبی  درصد   ۶5 چون  کنید  میل  آب  لیتر 
است  داده  تشکیل  را  بدن  که 
کنترل  و  تنظیم  در  زیادی  تأثیر 
دمای درونی بدن دارد. همین آب 
فعالیت  و  از ورزش  بعد  است که 
خنک  باعث  زیاد  بدنی  های 
تعریق(  طریق  )از  بدن   شدن 
تأمین  که  باشد  یادتان  می شود. 
آب کافی بدن همچنین به مقابله 
تغییرات دمای بدن کمک می  با 

کند.

قند خونتان پایین است
اگر خسته اید و همیشه احساس 
گرسنگی اذیتتان می کند احتماالً 
خون  قند  جزئی  افت   دچار 
انرژی  افت  این  اگر  شوید.  می 
شود  مزمن  مشکلی  به  تبدیل 
باید در تغذیه تان تغییراتی ایجاد 
کنید. چون احتماالً دارد کالری و 
انرژی کافی را برای تولید گرمای 

بدن دریافت نمی کنید.
باشد الزم است  پایین  زمانی که قند خون 
که به عنوان مثال با مصرف یک لیوان آب 
میوه این مشکل را جبران کنید. عالوه بر این 
افرادی که شاخص توده بدن آن ها از ۱۸,5 
لرز و  احساس سرما  بیشتر  نیز  باشد   کمتر 
 می کنند. در واقع، متابولیسم پایین و نبود 
چربی کافی در بدن این افراد باعث می شود 

که نسبت به سرما آسیب پذیر باشند.
دیابتی هستید

افراد دیابتی بیش از دیگران نسبت به سرما و 
گرما حساس هستند. میزان باالی قند خون 
که به بیماری دیابت نوع ۲ معروف است نیز 
باعث ایجاد احساس لرز می شود. تمام رگ 
های خونی تحت تأثیر این بیماری قرار می 
گیرند و به مرور جداره ی عروق آسیب می 
بیند. این مسئله نیز منجر به بروز اختالالتی 
گردش  اختالل  شود.  می  خون  گردش  در 
خون نیز به احساس سرما و لرز دامن می 
عارضه  نتیجه  در  لرز  احساس  این  زند. 
نیز  محیطی  نوروپاتی  نام  به  دیگری  جدی 
بروز می کند. این بیماری عصب های ارسال 
 کننده سیگنال ها به مغز را تحت تأثیر قرار
اختالل  بدن  دمای  تنظیم  در  و  دهد  می   

ایجاد می کند.
منبع : تبیان

راهکارهای طب سنتی 
برای میگرن

در طب سنتی گفته می شود بیشتر افرادی که 
میگرن دارند، افرادی سردمزاج هستند که زود 
عصبانیت،  این  واسطه  به  و  شوند  می  عصبی 
که شود  می  ایجاد  ها  آن  طبع  در   تغییراتی 
 می تواند زمینه ساز بروز سردردهای میگرنی 
درمانی،  اقدام  اولین  در  دلیل  همین  به  باشد. 

طبع این افراد باید گرم تر شود.
از طرفی یکی از علل مهم میگرن، سمومی است 
که به طور کامل از بدن دفع نمی شود. در این 
و  کنند  نمی  کار  خوب  ها  روده  معموالً  افراد 
دفع  برای  است.  مواجه  یبوست  مشکل  با  فرد 
 سموم، هم از طریق سیستم گوارش )به وسیله 
آش  مصرف  مثاًل  سموم  دفع  های  خوراکی 
طریق  از  هم  و  متوالی(  روز  سه  در  گشنیز 
دردها  از شدت  تا هم  اقدام می شود  حجامت 
میگرنی  های  حمله  فاصله  هم  و  شده  کاسته 
دندان خراب،  داشتن  کمتر شود.ناراحتی کبد، 
خسته  و  زیاد  کار  انجام  چشم،  ضعف  به  ابتال 
از  خود  در  منفی  عواطف  برانگیختن  کننده، 
قبیل کینه، نفرت و حسادت، بی نظمی عادت 
و  پررنگ  چای  نوشیدن  در  روی  زیاده  ماهانه، 
سردردهای  بروز  باعث  توانند  می  وراثت  عامل 

میگرنی شوند.
نخوردنی های میگرن در طب سنتی

در طب سنتی گفته می شود بیشتر افرادی که 
میگرن دارند، افرادی سردمزاج هستند که زود 
عصبانیت،  این  واسطه  به  و  شوند  می  عصبی 
تغییراتی در طبع آن ها ایجاد می شود که می 
تواند زمینه ساز بروز سردردهای میگرنی باشد. 
به همین دلیل در اولین اقدام درمانی، طبع این 
مداوم  هایی  سردرد  شوداگر  تر  گرم  باید  افراد 
و  ها  ترشی  از خوردن  کنیم  می  توصیه  دارید 
خوراکی هایی که سرکه دارند خودداری کنید 
چون محرک اعصاب هستند و به سالمتی تان 
آسیب وارد می کنند و اعضای عصبی بدنتان را 
مثانه، دهانه  آزار می دهند؛ معده، دهانه رحم، 
عصبی  اعضا  جزو  ها  رباط  و  ها  شریان  معده، 
را  میگرنی  سردردهای  سرکه  هستند.مصرف 
افزایش می دهد و ترشی ها نیز به اعصاب آسیب 
می رساند غیر از آب نارنج که به اعصاب سالم 
ناسالم  اعصاب  به  ولی  کند  نمی  وارد  آسیبی 
نارنج را نباید صاف  آسیب وارد می کند؛ آ آب 

کرد و باید همراه با پالپ مصرف شود.
با سرکه و عسل تهیه   در عوض سکنجبین که 
شود،  می  اضافه  آن  به  که  نعناعی  و  شود  می 
محافظ اعصاب است. البته بهتر است که سبزی 
شود.  استفاده  سکنجبین  تهیه  در  تازه  نعناع 
را  هوایی  های  راه  باشد،  ترش  که  سکنجبینی 
در سکنجبینی که  کند. همچنین  تحریک می 
در زمستان مصرف می شود باید عسل بیشتری 
ولی  باشد  داشته  بیشتر  شیرینی  و  شود  زده 
سکنجبینی که در تابستان مصرف می شود، باید 
ترش تر باشد.مصرف بسیاری از مواد غذایی دیگر 
سردردهای  تشدید  یا  بروز  باعث  تواند  می  نیز 
دردناک دوره ای یا همان میگرن شود که پنیر، 
گوجه فرنگی، فلفل قرمز و سیاه، غذاهای سرخ 
شده و ادویه دار، ماهی دودی، ماهی تن، پیازداغ، 
باقال، آجیل، نان سفید، شکر، حبوبات، کلم، چای 

پررنگ و ... ازجمله این خوراکی ها هستند. 

تفاوت نظرات مراجع در موضوع عقد موقت

طور  به  چیست؟  موقت  ازدواج  در  پدر  اذن  مورد  در  مراجع  نظر 
به  باکره ای که  یا موقت( دختر  ازدواج )دائم  این که در  کلی در 
تشخیص  را  خود  مصلحت  یعنی  است،  رشیده  و  رسیده  بلوغ  حد 

می دهد، اذن پدر شرط است یا نه، چند نظر هست:
الف: اذن پدر الزم است. )آیات عظام: امام خمینی، مکارم شیرازی، 

نوری همدانی(. تبریزی،  زنجانی،  سیستانی، شبیری 
الف: اذن پدر الزم است. )آیات عظام: امام خمینی، مکارم شیرازی، 

نوری همدانی(. تبریزی،  زنجانی،  سیستانی، شبیری 
زندگی  امور  متصدی  که  دختری  در  سیستانی  ا...  آیت  ]البته 
نه  داند  می  الزم  واجب  احتیاط  بر  بنا  را  پدر  اذن  باشد  خویش 

فتوا[ به 
ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر الزم است)آیات عظام: خامنه ای، 
لنکرانی، صافی، وحید خراسانی( فاضل  اراکی، خوئی، گلپایگانی، 

پدر عقد خوانده شود  اذن  بدون  اگر  یعنی  است،  تکلیفاً الزم   : ج 
نگرفته،  و  اجازه می گرفت  باید  عقد صحیح است، ولی فردی که 

ا... بهجت( معصیت کار است.)آیت 
د: اذن پدر الزم نیست ولی خوب است رعایت شود.

بلوغ  حّد  به  که  ای  باکره  دختر  اگر  اردبیلی،  ا...  آیت  نظر  به  ه: 
دهد  می  تشخیص  را  خود  مصلحت  یعنی  است  رشیده  و  رسیده 
اداره کند و قدرت تصمیم  به نحو مستقل  را  بتواند زندگانی خود 
آن  بیم  و  باشد  داشته  را  خود  زندگی  امور  در  صحیح  گیری 
کند،  ازدواج  بخواهد  چنانچه  نباشد،  میان  در  بخورد  فریب  که 
این  غیر  در  و  ندارد  خود  پدری  جّد  یا  پدر  اجازه  به  احتیاجی 
اجازه  خود  پدری  جّد  یا  پدر  از  باید  واجب  احتیاط  بنابر  صورت، 
بنابر احتیاط  برادر الزم نیست. همچنین  یا  بگیرد و اجازه مادر و 

واجب دختری که باکره نیست نیز همین حکم را دارد.
با دختر  ازدواج  را در  پدر  اذن  تقلید می کند که  از مرجعی  پسر 
باکره رشیده واجب می داند، اما دختر، مقلد مرجعی است که اذن 
پدر را شرط نمی داند. اگر این دو، بدون اجازه پدر ازدواج کنند، 

چیست؟ حکمش 
به  نیز  مرد  اینکه  مگر  نیست،  صحیح  عقد  این  سؤال،  فرض  در 
مرجع تقلیدی رجوع کند که اذن پدر را در ازدواج با دختر باکره 

رشیده واجب نداند.
حضرت آیت ا... العظمی سیستانی )مد ظله العالی(: صحیح نیست.

العالی(:  ا... العظمی صافی گلپایگانی )مد ظله   حضرت آیت 
به عقد مذکور صحیح  برای مرد  اثر دادن  در فرض سؤال، ترتیب 
نبوده و نمی تواند آثار محرمیت ازدواج را بر این عقد مترتب کند، 
می  بداند  خود  مرجع  با  مساوی  را  زن  تقلید  مرجع  مرد  اگر  بلی 
مترتب  را  آثار محرمیت  و  مراجعه کند  او  به  این مسئله  در  تواند 
باشد بسیار خوب  افتاده  اتفاق  این فرع در خارج  اگر  البته  نماید، 
است که پدر دختر اجازه دهد و راه دیگر این است که برای رفع 
چه  هر  و  نمایند  مراجعه  الشرائط  جامع  شرع  حاکم  به  اختالف 

نمایند. حکم کرد عمل 
عقد  العالی(:   ظله  )مد  شیرازی  مکارم  العظمی  ا...  آیت  حضرت 

مزبور اشکال دارد.
العالی(:  ا... العظمی نوری همدانی)مد ظله  حضرت آیت 

صحیح  را  مذکور  عقد  که  باشند  کسی  مقلد  طرفین  است  الزم 
بداند.

مکارم  گلپایگانی،  صافی  سیستانی،  عظام:  آیات  دفاتر  از  استفتا 
اسالم  سایت  توسط  العالی(  ظلهم  )مد  همدانی  نوری  شیرازی، 

کوئست.
پی نوشتها: 

]۱[. توضیح المسائل مراجع، ج۲، مسئله۲۳۷۶. 
]۲[. منهاج الصالحین، ج۳، کتاب النکاح-اولیاء عقد النکاح، م:۱۲۳۷ 
ا...  آیت  رساله  و  مسئله۲۳۷۶؛  ج۲،  مراجع،  المسائل  توضیح   .]۳[
وحید، مسئله ۲۴۴۰؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت ا... خامنه ای در قم 

و دفتر آیت ا... نوری. 
]۴[. آیت ا... سید صادق روحانی، سوال حضوری از محضر ایشان، و 

آیت ا... گرامی، توضیح المسائل، مسئله۲۶۰۳. 
]5[. آیت ا... اردبیلی توضیح المسائل مسأله ۲۸۳۰.

گوناگون

کدام کمبودها شما را سرمایی می کند؟!
دین و اندیشه
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  گواهی حصر وراثت
آقای محمد ثابتی نوش آبادی  شماره شناسنامه ۱۴۴۸ کد ملی ۰۰5۲۰۰۳۲۷۲  فرزند 
شکراله  متولد ۱۳۴5 صادره از تهران  به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  ۹5/ح۲/ ۳۸۱ تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان شکراله ثابتی نوش آبادی   فرزند  قاسم  به شماره شناسنامه 
۱۲5 کد ملی۶۱۹۹۷۷۹۳۴۷  طبق گواهی فوت شماره ۷۰5۸۱۰ ف / ۱۸در تاریخ ۱۸ 

/ ۴/ ۹5 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته  و ورثه حین الفوت عبارتند از :
 : ملی  کد  اسمعیل   فرزند:       ۱۳۲۶ : متولد  آبادی    زارعی خشک  ۱- سنمبر 

۱۱۸۹۴۳۰۰۸۸    شماره شناسنامه : ۳  صادره : اردستان   همسر متوفی 
۲- اکرم ثابتی نوش آبادی       متولد: ۱۳۴۱   فرزند: شکراله      کد ملی:  ۰۴۹۰۷۷۲۸۱۱       

شماره شناسنامه:  ۸۸۲ صادره: ری   دختر متوفی
۳- محمد ثابتی نوش آبادی           متولد: ۱۳۴5   فرزند:  شکراله    کد ملی:  

۰۰5۲۰۰۳۲۷۲   شماه شناسنامه: ۱۴۴۸    صادره: تهران    پسر متوفی   
۴- اشرف ثابتی نوش آبادی           متولد: ۱۳۴۸   فرزند: شکراله    کد ملی: 

۰۰5۲۰۸۸۸۴۷    شماه شناسنامه: ۴۷۷ صادره: تهران   دختر متوفی    
5- حسین ثابتی نوش آبادی    متولد: ۱۳5۰    فرزند: شکراله   کد ملی: ۰۰5۶۶۲۰۸۴5  

شماه شناسنامه: ۲۲۹۲    صادره: تهران    پسر متوفی   
۶-   احمد  ثابتی نوش آبادی    متولد:۱۳5۱   فرزند: شکراله   کد ملی: ۰۰5۶۷۰۷5۰۹   

شماه شناسنامه: 5۴۶۴    صادره: تهران    پسر متوفی
۷-   محمود  ثابتی نوش آبادی    متولد:۱۳5۷   فرزند: شکراله   کد ملی: ۰۰۷۳۹۳۷۰۴5   

شماه شناسنامه: ۲۱۷۸   صادره: تهران    پسر متوفی    
۸-  اعظم  ثابتی نوش آبادی    متولد:۱۳۶۷   فرزند: شکراله   کد ملی: ۰۴۸۰۰۰۲۳۹۸   

شماه شناسنامه: ...... صادره: ری    دختر متوفی     
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار درجراید ارسال می شود تا  یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر 

خواهد شد. م/الف ۱۶5۸ 
اکبر نیا رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی ابالغ
 عملیات افرازی پالک ۳۴۰۶/۲۰۲ اصلی بخش ۱۲ سلماس

از ۴۸ سهم ششدانگ یک حجر  مالک ۳۶ سهم مشاع  زاده  اسداله حاجی  آقای 
طاحونه و محوطه آن به شماره ۳۴۰۶/۲۰۲ – اصلی واقع در قریه گوالن بخش 
۱۲ سلماس با ارائه تصویر سند مالکیت مشاعی خواستار افراز سهمی خود از سایر 
مالکین مشاعی پالک مرقوم شده است خواهان افراز در دادخواست تقدیمی خود 
خانم مهین ملک زاده مالک نیم دانگ مشاع از ششدانگ و آقای محسن مجیدپور 
مالک یکدانگ مشاع از ششدانگ را مجهول المکان اعالم نموده است . بعلت عدم 
دسترسی به نشانی مالکین مشاعی در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا بدین وسیله به کلیه مالکین مشاعی پالک ۳۴۰۶/۲۰۲ اصلی 
بشرح آقایان اسداله حاجی زاده و محسن مجیدپور و خانم مهین ملک زاده ابالغ 
و اعالم می شود که راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۳۹5/۰۹/۰۱ در 
محل وقوع پالک مورد افراز حضور یابند و عدم حضور هریک از مالکین مشاعی 
افراز نخواهد بود. ضمنا نماینده و نقشه بردار در  امر  از اجرای  و خواندگان مانع 
موعد مقرر در معیت خواهان افراز در محل وقوع پالک ۳۴۰۶/۲۰۲- اصلی حاضر 
نقشه قطعات مورد افراز به صراحت ماده ۳ آئین نامه قانون افراز و فروش امالک 
مشاع مصوب 5۸/۲/۲۰ و با توجه به میزان مالکیت در سوابق ثبتی و تصرفات و 
رعایت حقوق مالکین مشاعی برداشت و ترسیم نموده و پس از تطبیق درخواست با 
مقررات قانونی برابر ماده 5 آئین نامه افراز نسبت به رد یا قبول درخواست تصمیم 

اداری اتخاذ خواهد نمود .تاریخ انتشار : ۱۳۹5/۰۸/۱۰  
حمید نجف زاده – رییس اداره ثبت اسناد و امالک سلماس  

آگهی حصر وراثت
پرونده کالسه  به شرح  بشماره ۸۰5۱  دارای شناسنامه  اصل  راحله خدائی  خانم 
۸۶۳-۹5 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مسعود حقوقی به شماره شناسنامه ۱۷ در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۱ در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-ایلیا حقوقی به ش ش ۱۴5۲۱۴۰۱5۴ فرزند مسعود پسر متوفی

۲-پریا حقوقی به ش ش ۱۴5۱۱۲۰۲۴۹ فرزند مسعود دختر متوفی
۳-راحله خدائی اصل به ش ش ۸۰5۱ فرزند بابا زوجه متوفی

۴-فاطمه داودی بینا به ش ش ۴۱۸ فرزند غالمحسین مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  بشناسنامه5۷5صادره  پدرقیطان  نام  آقای/بانوحاضریوسفی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرش مرحوم قیطان 
اقامتگاه  درتاریخ۱۳۸5/5/۱۰درشادگان  ازشادگان  بشناسنامه۲۴۲صادره  یوسفی 
بشناسن فوق۲-علی  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اش  دائمی 
بشنا شادگان۳-بدیر  امه۷55متولد۱۳۳۸/۲/۳وکدملی۱۸۹۹۲۹۸۰۹۶صادره 
شادگان۴-جلیل  سنامه5۷۷متولد۱۳۳۴/۹/۱۸وکدملی۱۸۹۹۲۹۶۲۸۱صادره 
بشناسنامه۷5۶متولد ۱۳۴۰/۷/۲وکدملی۱۸۹۹۲۹۸۱۰۱صادره شادگان5-سعیدب
شادگان۶-مطیری  ۱۸۹۹۲۹۸۱۱۸صادره  شناسنامه۷5۷متولد۱۳۴۲/۱/۹وکدملی 
شادگان۷- صادره  بشناسنامه5۷۶متولد۱۳۳۲/5/۱۶وکدملی۱۸۹۹۲۹۶۲۷۱ 
شادگان  بشناسنامه5۷۴۸متولد۱۳5۰/۱۰/۱وکدملی۱۸۹۸۹۷5۹۰۶صادره  خیریه 
شهرت همگی یوسفی)فرزندان متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 
نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشوداز درجه اعتبارساقط است.                                                                                  
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۶۴۷و رای شماره ۱۰۰۴۸۹۲ مورخه 
۹5/۴/۲۲ به تقاضای آقای خان بابا سبزوار فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۹۱/۱۴متر مربع مجزی شده از پالک ۱۳فرعی از یک فرعی 
از ۳اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای صید رحیم قمری پور و محمد رحیم قمری پور رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
آباد بشرح ذیل: ۱-پرونده کالسه ۳۰و رای شماره ۸۰۹۲مورخه  شهرستان خرم 
به  نسبت  قلی  جواد  فرزند  کیا  حسینی  اله  لطف  خانم  تقاضای  به   ۹5/۶/۲5
از پالک  ۳۳۹  ششدانگ یکباب دکان به مساحت ۱۰/۸۹متر مربع مجزی شده 
از مالکیت  آباد خروجی  فرعی  ۲۰۹۷ اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم 
مالک اولیه )رسمی( خانم نسرین و شکوه کاکاوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم طوبی حیدری سورشجانی فرزند حیدر به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹5۰۳۷۱ از این شعبه در خواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حیدر حیدری سورشجانی به 
شماره شناسنامه ۹۷ در مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 
۱ – ماهرخ حیدری سورشجانی ش ش 5۶ فرزند متوفی 
۲ – سروگل حیدری سورشجانی ش ش ۹۶ فرزند متوفی
۳ – طوبی حیدری سورشجانی ش ش ۱۰۱ فرزند متوفی
۴ – فاطمه حیدری سورشجانی ش ش ۹۰ فرزند متوفی 
5 – محمد حیدری سورشجانی ش ش ۱۴۱ فرزند متوفی

۶ – بی بی نساء حیدری سورشجانی ش ش ۷۴۱ همسر متوفی
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  در خواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای  حبیب کولیوند طبق وکالتنامه۸۱۰5۷-۹5/۶/۳ دفترخانه ۳۹ کرج از مالک 
حسین فیض پور دفترخانه ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی و مساحت 
از پالک  از ۶۹اصلی مفروز  ۲۴۰مترمربع قطعه ۳ تفکیکی بشماره۱۲۸۹۴ فرعی 
ثبت  مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء  نظرآباد  اراضی  در  واقع  فرعی   –
5۲۳۹۱صفحه ۳۳5دفتر جلد۴۲۹امالک به نام طاهره حاجی امیر دماوندی ثبت و 
صادر گردیده و برابر سند قطعی شماره ۴۶۲۴-۸5/۱۱/۳۰ دفترخانه ۷ساوجبالغ 
به متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره -دفترخانه - در رهن- می 
باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست سند المثنی نموده است. لذا 
نامه قانون ثبت در یک  مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰آیین 
یا  و  نزد خود  مالکیت  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  آگهی می شود  نوبت 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل 
گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت 
متقاضی  به  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  نگردد  ارائه  سند  اصل  اعتراض 

تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
به موجب پرونده کالسه ۹۴۲۳۹۳ مطروحه در این اجرا با عنایت به صدرو اجرائیه 
آقای  له  تهران  حقوقی  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای   ۱۰۹ شعبه  سوی  از 
میرآقا شارمی و خانم ترانه عسگری و علیه آقای پیمان چهان سوز، محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 55۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
لهم و نیز پرداخت مبلغ ۲۷/۷۲۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
از ۷۲ سهم از شش دانگ پالک ثبتی  این راستا ۱/۹ دهم سهم  گردیده که در 
به شماره ۳۶۴/۳۲۶ واقع در مهرشهر کرج متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط 
کارشناس رسمي دادگستري به شرح زیر توصیف و ارزیابي شده و مقرر است در 
از طریق  احکام مدنی  اجرای  الي ۱۰ در محل  از ساعت ۹  مورخ ۱۳۹5/۰۹/۰۶ 
کارشناسي شروع مي شود  نظریه  پایه  قیمت  از  مزایده  بفروش می رسد  مزایده 
فروخته  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  و حقوقي  به هر شخص حقیقي  و 
بانکي  یا چک  نقد  وجه  بصورت  المجلس  في  مزایده  وجه  درصد  ده  خواهد شد 
تضمیني از خریدار اخذ و الباقي ظرف یک ماه از وي وصول خواهد شد و پس از 
انجام مراحل قانوني و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
سپرده  ننماید  پرداخت  را  مزایده  وجه  خریدار  مقرر  مهلت  در  صورتیکه  در  شد 
وي پس از کسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد 
کلیه هزینه هاي نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پراخت 
خواهد شد. طرفین مي توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگي به اعتراض از سوي دادگاه 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده 
مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید 
نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و 

مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: آدرس ملک کرج 

مهرشهر گلستان یکم روستای گلستانک خیابان گلها کوچه آزالیا
شش دانگ عرصه ای به مساحت ۱۲۳/5۸ مترمربع به پالک ثبتی ۳۶۴/۳۲۶ به 
شماره ثبت ۷۱۱5 به شماره صفحه ۱۴۲ و دفتر ۷۹ مشتمل بر طبقه همکف به 
مساحت تقریبی ۱۲۳ و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت تقریبی ۱۲۷ متر 
بتن  اسکلت  تکمیل  انجام شده در مرحله  اجرایی  است. عملیات  احداث گردیده 

آرمه و تیغه چینی داخلی و پیرامونی در مرحله سفت کاری میباشد.
نظریه کارشناس: باتوجه به مراتب فوق و ابعاد و مساحت عرصه و اعیان و کیفیت 
مصالح به کار رفته و موقعیت و وضعیت راههای دسترس و منظور نمودن جمیع 
جهات موثر در ارزیابی ارزش شش دانگ عرصه اعیان به نرخ پایه مزایده به مبلغ 
تقویم  و  تعیین  تومان  میلیون  سی  و  دویست  معادل  ریال   ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

داورز اجراي احکام مدنی دادگستري کرجمیگردد.۴۷5۲۷ م/الف

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹5۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹5/۰۷/۱۳ هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض آقاي 
محسن هدایتی آقکند بشناسنامه شماره ۱۸۷۳ صادره از کرج فرزند شمسعلی در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۱5/۲۷ مترمربع از 
پالک شماره ۱۲۱5 فرعي از ۱۴۹ اصلي واقع در البرز با خریداری از خانم مهناز 
با مالکیت مالک اولیه آقای حسین نافعی میباشد تایید مینماید. لذا به  زمانی و 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۷5۰۹ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹5/۰۸/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹5/۰۸/۲۶

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   ۱۳۹5/۰۷/۰۸ مورخ   ۱۳۹5۶۰۳۳۱۰5۷۰۰۰۴۹۴ شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض آقاي میرداماد موسوی میرک فرزند میرمناف بشماره شناسنامه ۲۳ کد 
ملی ۱۶۷۲۰۸۲۱۱۰ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۹/۷5 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۴ فرعی از ۳۶۰ اصلی 
واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی شکراله فالح تاج آبادی 
به فاصله ۱5  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  محرز گردیده است. 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراض  به مدت دو ماه  انتشار آگهي  تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  ۴۷۲۴۴ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

هندبال قهرمانی باشگاه های آسیا؛ 

نماینده ایران مغلوب الجیش قطر شد

جام  در  خود  دیدار  دومین  در  گچساران  گاز  و  نفت  هندبال  تیم 
باشگاه های آسیا مغلوب تیم الجیش قطر شد.

و گاز گچساران در  نفت  تیم  از فدراسیون هندبال؛  ایرنا  به گزارش 
های  باشگاه  جام  قهرمانی  مسابقات  دوره  نوزدهمین  از  روز  دومین 
آسیا که در اردن درحال برگزاری است، به مصاف تیم مدعی قهرمانی 
الجیش قطر رفت و مقابل این تیم با نتیجه ۳۷ بر ۲۸ شکست خورد.

بازیکنان این تیم در نخستین دیدار خود مقابل تیم الجزیره امارات به 
کسب تساوی بسنده کردند. 

تیم نفت و گاز گچساران امروز با قرعه استراحت روبه رو شده و پس 
روز سه شنبه در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی خود از ساعت 

۱۸:۳۰ به مصاف االهلی اردن می رود.

لیگ برتر والیبال؛

کارخانه: بازیکنانم مغرور نشوند، در اول راه هستیم

سـرمربی تیم والیبال بانک سـرمایه با اشـاره به سـه پیروزی متوالی 
شـاگردانش در لیـگ برتـر، گفـت: بازیکنانـم نبایـد بـه دلیـل ایـن 

برتـری هـا مغرور شـوند زیـرا تـازه در ابتدای فصل هسـتیم.
»مصطفی کارخانه« پس از کسب برتری سه بر یک تیمش برابر 
تیم والیبال شهرداری اراک، افزود: درست است که در سه دیدار 
گذشته تمامی امتیازات را از آن خود کرده ایم اما این دلیل نمی 
شود بازیکنانم مغرور شوند، زیرا تا انتهای لیگ زمان زیادی باقی 

مانده است.
وی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی تان از تیم شهرداری اراک 
های  دیدار  از  قسمتی  بازی  این  از  قبل  امروز  گفت:  چیست؟ 
گذشته این تیم را برای بازیکنان آنالیز کرده و نقاط قوت و ضعف 

حریف را به آنان گوشزد کردم.
فصل  پایان  تا  اینکه  بیان  با  سرمایه  بانک  والیبال  تیم  سرمربی 
دارد،  وجود  بروزش  امکان  اتفاقی  هر  و  دارد  وجود  زمان  خیلی 
بانک  مقابل  بازی  برای  دیگر  های  تیم  بازیکنان  کرد:  تصریح 
سرمایه بسیار انگیزه دارند و می خواهند به هرصورت از ما امتیاز 
ازگذشته کرده  تر  بانک سرمایه را سخت  تیم  این کار  و  بگیرند 

است.
کارخانه ادامه داد: تمامی این مسایل را به بازیکنان یاد آور شده و 
به آنان گوشزد کردم که نیم نگاهی هم به انگیزه باالی بازیکنان 

سایر تیم ها که برای ما مشکل آفرین شده اند، داشته باشند.
از تمام داشته  براینکه چرا  وی درپاسخ به سئوال دیگری مبنی 
های خود در بازی ها استفاده نمی کنید، عنوان کرد:  لیگ ما یک 
لیگ فرسایشی است و اگر قرار باشد از تمامی نیروهای خود در 
تمامی دیدارهای نخست این لیگ استفاده کنیم به طور حتم در 

آینده و پایان لیگ دچار مشکل خواهیم شد.
چارچوب  در  خود  دیدار  سومین  در  سرمایه  بانک  والیبال  تیم 
نتیجه  با  اراک  تیم شهرداری  برابر  والیبال  برتر  لیگ  رقابت های 

سه بر یک به پیروزی رسید.

لیگ قهرمانان اروپا

گواردیوال بدنبال انتقام شکست 
مقابل بارسلونا

تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس پس از شکست 
تحقیرآمیز در نیوکمپ مقابل »بارسلونا« در لیگ 
قهرمانان اروپا روز سه شنبه در ورزشگاه اتحاد به 

مصاف کاتاالن ها می رود.
دیدار دو تیم روز ۱۱ آبان در ورزشگاه اتحاد برگزار 
می شود. بارسلونا روز ۱۹ اکتبر با هت تریک مسی و 
با نتیجه چهار بر صفر منچسترسیتی را در هم کوبید. 
کرد  تایید  منچسترسیتی  گواردیوال سرمربی  پپ 
که سرخیو آگوئرو در ترکیب اصلی این تیم مقابل 
بارسلونا به میدان می رود. آگوئرو در دیدار رفت دو 
تیم شاهد شکست تحقیرآمیز یارانش در نیوکمپ 
انگلیس  برتر  لیگ  با دو گل خود در  آگوئرو  بود. 
های  ناکامی  طوالنی  نوار  برومویچ  وست  مقابل 

منچسترسیتی را قطع کرد. 
گواردیوال سرمربی سابق بارسلونا که با این تیم ۱۴ 
قهرمانی کسب کرد، در اندیشه انتقام شکست در 

بازی رفت است. 
اما در بارسلونا آندرس اینیستا کاپیتان تیم به علت 
مصدومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت. او 
به علت مصدومیت در بازی مقابل والنسیا به مدت 
هشت هفته از میادین فوتبال دور خواهد بود. اینیستا 
احتماال تا پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 

قادر به همراهی کاتاالن ها نخواهد بود. 

تمجید زیدان از رونالدو 
بعد از هت تریک مقابل آالوز

از  پس  اسپانیا  مادرید  رئال  فوتبال  تیم  سرمربی 
پیروزی چهار بر یک تیمش مقابل »آالوز« و هت 
بازیکن در  این  تریک »کریستیانو رونالدو« گفت: 

زمین خود را نشان داد.
در ادامه هفته دهم لیگ باشگاه های اسپانیا، رئال 
مادرید شنبه شب مهمان آالوز بود و با هت تریک 
»کریستیانو رونالدو« موفق به کسب برتری چهار بر 
یک شد تا با ۲۴ امتیاز به صدرنشینی خود تداوم 

بخشد و آالوز نیز ۱۰ امتیازی باقی ماند.
رونالدو هفته گذشته به علت اینکه فقط دو گل در 
شش بازی خود در اللیگا در فصل به ثمر رسانده 

است، مورد انتقاد قرار گرفت. 
از  بعد  خبری  کنفرانس  در  زیدان  الدین  زین  اما 
مسابقه گفت که این بازیکن ۳۱ ساله سخت کار کرد 
و مزد زحمات خود را گرفت. زیدان گفت: رونالدو سه 
گل زد. ما همیشه خواهان گلزنی رونالدو هستیم. اما 
او از همه نظر خیلی خوب کار کرد و نشان داد که با 

کار سخت به گلزنی بازمی گردد. 

خبرخبر

کومیته تیمی مردان ایران با غلبه بر ژاپن به مدال 
طالی مسابقات قهرمانی کاراته جهان دست یافت 
تا تیم ایران پایان درخشانی در این رویداد بین 
المللی داشته باشد و به همه حریفان خود این پیام 
را منتقل کرد که کاراته ایران در المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو حرف های زیادی برای گفتن دارد.
در روز پایانی بیست و سومین دوره رقابت های 
کاراته قهرمانی جهان در شهر »لینز« اتریش روز 
یکشنبه دیدار پایانی کومیته تیمی مردان بین 

ایران و ژاپن برگزار شد.
برابر  خدابخشی«  »مهدی  رقابت،  نخستین  در 
و  رسید  صفر  بر  یک  برتری  به  ژاپن  نماینده 

نخستین پیروزی تیم ایران را به دست آورد.
سپس نوبت به »علی فداکار« رسید تا روی تاتامی 
حاضر شود و در حالی که وی یک بر صفر از حریف 
ژاپنی پیش بود، در نهایت هفت بر یک شکست 

خورد تا دو تیم یک بر یک مساوی شوند.
در سومین مبارزه »سجاد گنج زاده« که مدال 
به  است  آورده  به دست  را  وزن  طالی سنگین 
مصاف »هیورشی« کاراته کا تنومند ژاپنی و حریف 
همیشگی خود رفت و ۶ بر چهار شکست خورد تا 

ایران ۲ بر یک از حریف عقب باشد.

در ادامه »بهمن عسگری« کومیته کا بلند قامت و 
خوش تکنیک ایران در مبارزه ای تحسین برانگیز 
حریف خود را هشت بر صفر شکست داد تا دو تیم 
به تساوی ۲ بر ۲ برسند و عسگری باخت پرامتیاز 

فداکار را جبران کند.
در آخرین مبارزه، »ذبیح ا... پورشیب« کاپیتان 
ایران وارد میدان شد و در مبارزه ای تماشایی 
و در ثانیه های پایانی مقابل حریف به پیروزی 

5 بر ۴ رسید.
با این اوصاف کومیته تیمی ایران در مجموع به 
برتری ۳ بر ۲ دست یافت تا شاگردان »شهرام 
هروی« مدال طالی ارزشمند کاراته جهان را از 
آن خود کنند و موفقیت دوره گذشته را تکرار کند.
مسابقات  گذشته  دوره  در  ایران  تیمی  کومیته 
قهرمانی جهان که سال ۲۰۱۴ آلمان برگزار شده 

بود نیز به مدال طال دست یافت.

طال  مدال  سه  با  ایران  مردان  کاراته  ملی  تیم 
کومیته تیمی، سجاد گنج زاده و امیر مهدی زاده 
و دو برنز علی اصغرآسیابری و ذبیح ا... پورشیب به 
کار خود پایان داد. »حمیده عباسعلی« نیز تنها 

مدال آور زنان بود که به مدال برنز دست یافت.
در پایان مسابقات جهانی اتریش، کاروان کاراته 
برای  برنز  سه  و  طال  مدال  سه  کسب  با  ایران 

نخستین بار بر سکوی سومی جهان ایستاد. 
»شهرام  شاگردان  مردان،  کومیته  بخش  در 
هروی« در نخستین گام برابر سوئیس به برتری ۲ 
بر صفر دست یافته و در دومین مبارزه خود مقابل 
جمهوری آذربایجان که از قهرمانانی چون »رافائل 
آقایف« و »شاهین آتاموف« در ترکیب خود سود 

می برد به پیروزی ۳ بر صفر رسیدند.
تیم ایران در سومین دیدار خود نیز با اقتدار و با 
حساب ۳ بر صفر از سد هلند گذشت تا در نیمه 

نهایی به مصاف فرانسه برود.
کاراته کاهای ایران که از انگیزه باالیی در این 
مسابقات برخوردار هستند، تیم مطرح فرانسه 
بر صفر در هم  نتیجه ۳  با  و  قدرت  با  نیز  را 
شکسته تا برای دومین دوره متوالی به دیدار 

پایانی صعود کنند.

کاراته قهرمانی جهان

ارزشمندترین طال به کومیته ایران رسید

رقابت  گفت:  سایپا  فوتبال  تیم  سرمربی   
های لیگ برتر فوتبال و جام حذفی هدف 
جام  در  برای کسب سهمیه  سایپا  گذاری 

باشگاه های آسیا است.
مقابـل  دیـدار  از  پیـش  فرکـی  حسـین 
بـادران تهـران از سـری رقابـت هـای جام 
حذفـی ایـران در گفت و گو بـا خبرنگاران 
در سـازمان لیـگ گفـت: در رقابـت هـای 

شکسـت  جبـران  فوتبـال  حذفـی  جـام 
وجـود نـدارد، امـا در لیـگ برتـر بـا وجود 
شکسـت مـی توانیـم بـه ادامـه رقابـت ها 

بـرای کسـب پیـروزی تـالش کنیـم.
وی گفت: این رقابت ها فرصت خوبی است 
بازی های برگزارشده به جام  با حداقل  تا 
نیز  برتر  لیگ  برسیم و در  و سهمیه آسیا 
این امکان هست. اما رقابت ها بسیار فشرده 
و دشوار است که این رسیدن به هدف را 

سخت می کند.
تیم  برابر  دیدار  درباره  ساپیا  تیم  سرمربی 
کافی  شناخت  تیم  این  از  افزود:  بادران 
رقابت  رفاقت،  کنار  در  امیدوارم  و  داریم 

سالمی را برگزار کنیم.
در  سایپا  تیم  فعلی  شرایط  درباره  فرکی 
جایگاه  در  توانستیم  می  گفت:  برتر  لیگ 
بهتری باشیم، اما با کمی بدشانسی موفق 
نبودیم . امیدواریم با جذب چند بازیکن در 

نیم فصل شرایط تیم بهتر شود.

گفت:  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
پرونده های انباشته شده در کمیته انضباطی 
در  آنها  انگاری  سهل  و  فوتبال  فدراسیون 
رسیدگی به این پرونده ها، سبب ناامیدی من 

به این کمیته شده است.
علیرضا منصوریان پیش از دیدار مقابل مس 
کرمان از سری رقابت های جام حذفی فوتبال 
ایران در گفت و گو با خبرنگاران درباره اتفاقات 
افزود:  خوزستان  فوالد  برابر  اهواز  در  اخیر 
کمیته  رئیس  زاده  حسن  به  که  اردادتی  با 
انضباطی فدراسیون فوتبال دارم، پیش از دیدار 
مقابل فوالد خوزستان احتمال فحاشی هوادران 
را به وی گوشزد کرده ام و گفته ام در صورت 
بروز چنین پیامدی باید تیم خوزستانی محروم 

شود.
و  افتاد  اتفاق  این فحاشی  اما  داد:  ادامه  وی 

کمیته انضباطی موضع ای نگرفت.
سرمربی تیم استقالل درباره دیدار فردا برابر 
پوشان  آبی  بازیکن  سه  نبود  و  کرمان  مس 

توضیح داد: امید ابراهیمی، خسرو حیدری و 
وریا غفوری از بازیکنان تاثیر گذار تیم هستند.
اما تالش شد با بهبود ساختار تیم بازیکنان 

مناسبی را جایگزین آنها کنیم.
منصوریان به رقابت های پلی آف باشگاه های 
آسیا در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: تالش 
می کنیم با افزایش چنین ساختاری بازیکنان 

تاثیرگذار تیم را افزایش دهیم.

منصوریان: امیدی به کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال ندارم

سرمربی تیم فوتبال سایپا: سهمیه آسیا را 
هدف گرفته ایم
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اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده 
دردزفول

از  دزفول  انتظامی  فرمانده  دزفول:  مسگرنژاد- 
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت 
برخورد بامخالن نظم و امنیت دراین شهرستان 

خبرداد.
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ علی الهامی بااعالم این خبرگفت:طرح 
ارتقاء امنیت اجتماعی بامحوریت تامین امنیت 
پایدار، ارتقای احساس امنیت مردم و برخورد با 
وتفرجگاههای  ها  پارک  هنجارشکنان درسطح 

شهرستان دزفول به مرحله اجرادرآمد.
این مقام انتظامی افزود: دراجرای این طرح تعداد 
دستگیر،۲۹دستگاه  وامنیت  نظم  مخل  نفر   ۴
در  قلیان  زیادی  وتعداد  توقیف  موتور سیکلت 

سطح تفرجگاهها جمع آوری گردید.
درخاتمه  دزفول  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خاطرنشان کرد: برخوردباهنجارشکنان ومخالن 
پلیس  اصلی  های  ازاولویت  یکی  وامنیت  نظم 
مضاعف  باتالش  تاکنون  که  بوده  دزفول 
کارکنان وتعامل خوب و سازنده نیروی انتظامی 
و دستگاه قضائی نتایجی بسیارخوبی که همان 
احساس امنیت و رضایتمندی شهروندان است 

کسب شده است.

تولید بیش از 140 تن برنج در گیالنغرب
از  گیالنغرب  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
برنامه ریزی برای کاهش سطح زیر کشت برنج 

در این شهرستان خبر داد.
سعید حیدرپور با بیان اینکه میزان مصرف آب 
در کشت برنج باال است، گفت: به هیچ عنوان 
برنامه  در  را  برنج  کشت  زیر  سطح  افزایش 

نداریم.
حیدرپور افزود: محدودیت کشت برنج با توجه 
به بحران آب و محدودیت منابع آبی در برنامه 

جهاد کشاورزی شهرستان گیالنغرب است.
با  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیالنغرب  
اشاره به افزایش ۹ درصدی تولید برنج در سال 
گفت:  گذشته،  زراعی  سال  به  نسبت  جاری 
افزایش  در سال جاری نسبت به سال گذشته 

سطح زیر کشت نداشته ایم.
این  در  برنج  کشت  زیر  سطح  ادامه  در  وی 
شهرستان در سال جاری را ۶۷ هکتار دانست 
این  برنج در  از ۱۴۰ تن  امسال بیش  و گفت: 

شهرستان تولید شد.
از هر هکتار سطح زیر  اینکه  بیان  با  حیدرپور 
کشت برنج در این شهرستان ۳,5 تن شلتوک 
تولید می شود، گفت: متوسط تولید برنج سفید 
به  کیلوگرم   ۲۰۰ و  تن  دو  شهرستان  این  در 
ازای هر هکتار است. وی »عنبربو« را رقم برنج 

کشت شده در شهرستان گیالنغرب دانست. 

رئیس پلیس آگاهی آذبایجان غربی خبر داد:
دستگیری عامالن اعطای وام با مدارک جعلی در ارومیه

ازشناسایی و دستگیری عامالن  رئیس پلیس آگاهی آذبایجان غربی 
اعطای وام با مدارک جعلی یکی از شعب بانک های مرکز استان خبرداد.

سرهنگ سامان غنی زاده در جمع خبرنگاران گفت:۹۷ فقره وام با مدارک 
جعلی با ارزش ۲۴ میلیارد ریال اعطا شده بود که پس از تالش های 
بانک  معاونان  و  از شرکا  نفر  پنج  انتظامی  نیروی  و  ماموران حراست 

شناسایی و  دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری ۲۶۱۶ نفر سارق در 
استان دستگیرشده است، افزود: از این تعداد سارق دستگیر شده ۱۹۳۶ 
نفر دارای سابقه اعتیاد بوده و ۱۷5۳ نفر از سارقان دستگیر شده دارای 

سابقه تکرار جرم داشتند.
سرهنگ غنی زاده بابیان اینکه ۸۶۳ نفر از سارقان دستگیر شده در هفت 
ماهه نخست سال جاری،سارقان آماتور و باراولی بودند، گفت: بیشترین 
گروه سنی که بزرگ ترین جامعه هدف مجرمین سابقه دار سارق بین گروه 

سنی ۲۰تا ۳۰سال را تشکیل می دهد.
وی با یان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری ۴۷ باند سرقت متالشی 
شده است، تصریح کرد: ۱۴۳ نفر سارق دستگیر و تعداد  5۹۴ انواع سرقت 

کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس آگاهی آذبایجان غربی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در 
هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
کاهش ۱۱ درصدی در حوزه سرقت دارد افزود: این در حالی است که 

میانگین کشوری کاهش چهار درصدی را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ۶۷ واحد صنفی که مبادرت به خرید و 

فروش اموال مسرقه داشتند پلمب شده است.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: با وجود اینکه میانگین کشوری 
در حوزه کشف سرقت ۷۴ درصد است، ۷۹ درصد سرقت های عادی و 
۸۶ درصدی سرقت های به عنف در آذربایجان غربی منجر به کشف شده 
است که این نشان از پیشرو بودن استان در حوزه پیشگیری وقوع جرم و 

توانمند سازی کشف سرقت است.
سرهنگ غنی زاده افزود: هفت ماهه نخست سال جاری آذربایجان غربی 
رتبه ۱۸ کشوری از حیث الودگی به سرقت را دارد و جزء استان های امن 

در حوزه سرقت به شمار می رود.
وی در حوزه قاچاق کاال و ارز افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری 
۱۸۹۲ فقره عملیات منجر به کشف انواع کاالهای قاچاق در استان انجام 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۴۱ درصدی 

عملیاتی پلیس در بحث قاچاق کاال و ارز هستیم.
رئیس پلیس آگاهی آذبایجان غربی افزود ۱۴۱۴نفر قاچاقچی طی عملیات 

های مکرر دستگیر و در این حوزه نیز شاهد رشد ۳۹ درصدی بودیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۷۴ دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق در 
آذربایجان غربی توقیف شده است گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری 

۷۶۰دستگاه خودرو مورد استفاده در قاچاق توقیف  شده است.
سرهنگ غنی زاده با بیان اینکه سال گذشته ۴۶ پرونده با ارزش ریالی 
باالی یک میلیارد ریال کشف شده بود افزود: در هفت ماهه نخست سال 
جاری 5۱ فقره پرونده با ارزش ریالی باالی یک میلیارد ریال کشف شده 

که در این حوزه رشد ۱۱ درصدی را شاهد هستیم.
رئیس پلیس آگاهی آذبایجان غربی با بیان اینکه تعیین ارزش ریالی 
کاالهای مکشوفه  مهمترین بخش مبارزه با قاچاق کاال و ارز است گفت:  
در ۷ ماهه نخست سال جاری ۲۳۶ میلیارد ریال ارزش ریالی کاالهای 
مکشوفه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸ درصدی 

دارد.

خبر خبر

گفت:  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
استان  مهر  مسکن  واحد   ۱۸۱۳۴ مجموع   از 
باالي  مانده که در شهرهاي  باقی  واحد   ۳۰۸۰
۲5 هزار نفر تاکنون ۹۰۹۶ واحد افتتاح شده که 
از این تعداد ۴۲۸ واحد سه جانبه و ۲۶5۶ واحد 

خودمالک و ۶۰۱۲ واحد تعاوني هستند.
در  میرجعفریان«  کمال الدین  »سید  مهندس 
دانشجویان  خبرگزاری  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
ایران )ایسنا(، منطقه ایالم، اظهار کرد: پروژه های 
مسکن مهر در قالب تعاونی، قراردادهای سه جانبه 
و خودمالک دسته بندی شدند که در شهرهای 
نفر جمعیت در استان تعداد ۷  باالی ۲5 هزار 
هزار و ۸۷ واحد در قالب تعاونی، ۱ هزار و ۱5۲ 
واحد در قالب قراردادهای سه جانبه و ۳ هزار و 
۴۷۴ واحد نیز به صورت خود مالک هستند که 
در مجموع ۱۱ هزار و ۷۱۳ واحد مسکن مهر در 
شهرهای باالی ۲5 هزار نفر این استان وجود دارد.
هزار  از ۲5  کمتر  در شهرهای  کرد:  اضافه  وی 
تعاونی  قالب  تعداد ۲۷۸ واحد در  نفر جمعیت 
و ۴ هزار و ۴۸۴ واحد مسکن مهر نیز در قالب 
پروژه های خود مالک احداث شده که در مجموع 

۴ هزار و ۷۶۳ واحد مسکن مهر در این شهرها 
وجود دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایالم با اشاره به 
اینکه از مجموع ۱۸ هزار و ۱۳۴ واحد مسکن مهر 
باقي مي مانند،  ایالم ۳ هزار و ۸۰ واحد  استان 
واحد شهرهاي  و ۷۱۳  از ۱۱ هزار  عنوان کرد: 

باالي ۲5 هزار نفر، ۹ هزار و ۹۶ واحد افتتاح شده 
و ۲ هزار و ۶۱۷ واحد باقیمانده که از این تعداد 
۱۹۸ واحد واحدهاي مشک لدار و متوقف و ۱۲۸۹ 
واحدهاي فاقد متقاضي و متوقف و تعداد ۱۱۳۲ 

واحد نیز فعال است.
میرجعفریان تصریح کرد: از ۴۷۶۳ واحد شهرهاي 

زیر ۲5 هزار نفر، ۴۳۰۰ واحد تاکنون افتتاح شده 
این  از  باقیمانده واحدها ۴۶۳ واحد است که  و 
واحد   ۴۲ و  موسیان  تعاوني  واحد   ۲۷۸ تعداد 
متوقف  و  متقاضي  بدون  که  سرابله  خودمالک 
هستند و ۱۴۳ واحد نیز فعال بوده که تا پایان 

سال ۹5 تکمیل خواهند شد.
واحد   ۱۸۱۳۴ مجموع   از  شد:  یادآور  وی 
باقی مانده که  مسکن مهر استان ۳۰۸۰ واحد 
تاکنون ۹۰۹۶  نفر  باالي ۲5 هزار  در شهرهاي 
واحد افتتاح شده که از این تعداد ۴۲۸ واحد سه 
واحد  و ۶۰۱۲  واحد خودمالک  و ۲۶5۶  جانبه 
تعاوني هستند. تعداد واحدهاي باقیمانده ۲۶۱۷ 
واحد بوده که شامل ۷۲۴ واحد سه جانبه و ۸۴۷ 

تعاوني و ۱۰۴۶ واحد است.
بیان  با  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
اینکه در شهرهاي زیر ۲5 هزار نفر تاکنون ۴۳۰۰ 
واحد افتتاح شده که تمام این واحدها خودمالک 
بوده و از ۴۶۳ واحد باقیمانده ۲۷۸ واحد تعاوني 
موسیان و ۴۸۴ واحد خودمالک هستند، اظهار 
کرد: در بافت فرسوده از ۱۶5۸ واحد همه واحدها 

افتتاح شده و واحدي باقي نمانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

3080 واحد مسکن مهر ایالم تکمیل نیست 

آگهی فروش ملک مشاع
به حکایت پرونده کالسه ۹5۰۰۱۹ اجرای شعبه اول دادگاه حقوقی محموآباد و به 
و  اکبر سلمانی  به شماره ۹۴۱۰۴۲۱۲۲۷۱۰۰۲5۰ محکوم علیهم  اجرائی  موجب 
غیره محکوم هست به فروش اموال به شرح ذیل و پرداخت وجه حاصل از فروش به 
میزان قدرالسهم در حق محکوم لهم علی سلمانی و غیره با وکالت آقای اصغر حسین 
زاده در این دادگاه و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت با عنایت به نظریه کارشناسی امالک مورد مزایده عبارتند از:
با پالک  اعالمی ۲۱/۲۷ متر مربع  با مساحت  مالکیت مغازه  ۱-سه دانگ مشاعی 
ثبتی ۴۷/۳۹/۶۷۸ اصلی واقع در الین وسط پاساژ شرکا بعنوان مغازه عسل طبیعی 
)محتشمی( به اجاره واگذار گردید مغازه دارای ویترین شیشه ای می باشد ارزش 
مالکین سه دانگ مشاع به میزان نود و پنج میلیون ریال )۹5/۰۰۰/۰۰۰ ریال( تعیین 

می گردد.
۲-ششدانگ یک باب مغازه با مساحت اعالمی ۲۴ متر مربع پالک ۲۴ تفکیکی از 
پالک ثبتی ۴۷/۳۹/۶۶۶ اصلی با کد پستی ۳۳۹۴۱-۴۶۳۱۶ در الین اول پاساژ سرکا 
محموآباد تحت تصرف آقای مظاهر رنجبر )صاحب سرقفلی( کف مغازه سرامیک 
فروشگاه  بعنوان  از آن  معاینه  P.V.Cدیوارها کاغذ دیواری که در زمان  – سقف 
فرش استفاده می شد توضیح اینکه با برداشتن دیوار این مغازه را با مغازه مجاورش 
تجمیع نموده است ارزش مالکیت این مغازه به میزان یکصد و شصت میلیون ریال 

)۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( می باشد.
۳- ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۲۹/۶۰ متر مربع پالک ۴۱ تفکیکی تحت 
پالک به شرح ۴۷/۳۹/۶۸۳ اصلی بخش ده واقع در الین وسط با کد پستی ۳۳۸۹۳-
۴۶۱۳۶ که بعنوان خدمات کامپیوتری و کافی نت که مورد استفاده قرار داشت که 
مستاجر، آقای حسن مهدوی را صاحب سرقفلی معرفی نموده است ارزش مالکیت 
نود و هشت میلیون ریال ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و  به میزان یکصدو  ششدانگ آن 

تعیین می گردد.
تفکیکی   5۱ پالک  مربع  متر   ۳۱/۱۰ مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ   -۴
۴۷/۳۹/۶۹۳ اصلی واقع در الین وسط با کد پستی ۳۳۸۸۶-۴۶۱۳۶ با درب کرکره 
آقای درزی )صاحب  اختیار  در   P.V.C پارکت سقف  و شیشه سکوریت کف  ای 
سرقفلی که در زمان معاینه به عنوان دفتر مهندسی کامپیوتر از آن استفاده می شد 

ارزش ششدانگ آن دویست میلیون ریال )۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( تعیین می گردد.
با  اصلی   ۴۶/۶۷۱ پالک  مربع  متر   ۲۴ مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ   -5
تصرف  تحت  محموآباد  شرکا  پاساژ  اول  الین  در  واقع  کدپستی ۴۶۳۱۶-۳۳۹۳۶ 
آقای زارع مقدم ) صاحب سرقفلی ( به عنوان مغازه فرش فروشی مورد استفاده قرار 
اینکه  داشت کف سرامیک سقف P.V.C دارای درب سکوریت می باشد توضیح 
با مغازه پشتی خود یکسره کرده  را  مغازه  این  برداشتن دیوار  با  زارع مقدم  آقای 
استارزش مالکیت ششدانگ این مغازه به میزان یکصد و هشتاد و شش میلیون ریال 

)۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال( تعیین می گردد.
۶- ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۴ متر مربع از پالک ۴۷/۳۹/۶۶۲ اصلی واقع 
در الین با کدپستی ۳۳۹۴۶-۴۶۱۳۶ پالک 5۳ پاساژ شرکا محموآباد تحت تصرف 
آقای مظاهر رنجبر )صاحب سرقفلی( می باشد کف مغازه موزائیک دیوار کنبتکس 
سقف گچ و دارای ویترین شیشه ای می باشد ارزش مالکیت ششدانگ این مغازه به 
میزان یکصد و بیست و چهار میلیون ریال )۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال( تعیین می گردد.

در مجموع جمع کل ارزش مالکیت موارد ذکر شده به میزان نهصد و شصت و سه 
میلیون ریال )۹۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی تعیین و اعالم می گردد لذا نظر به عدم 
اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی موارد توقیفی از طریق مزایده 
اول دادگاه محموآباد و در  تاریخ ۱۳۹5/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ صبح در شعبه  در 
صورت نیاز در محل به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 
5 روز قبل از تاریخ مزادیه جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه 
حقوقی محموآباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین 
قیمت را یشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همپنین ده درصد مبلغ اعالمی 
فی المجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه 
اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس 
از پرداخت کامل پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده 
باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا مزادیه با حضور نماینده محترم 

منشی شعبه اول حقوقی محموآباد- اسدیدادستان برگزار میگردد.

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۱۳۸۹ به شماره انتظامی ایران ۸۲-5۱۸ج۷۸ و به 
شماره موتور ۱۲۴۸۹۲۱۹۴۸۷ و به شماره شاسی NAAN۰۱CAXBK۴۷۹۶۲۹به 

نام حبیب حیدر نیا سماکوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   ۱۳۹۱ مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به  و   ۱۲۴K۰۰۶۹۸۹۰ موتور  شماره  به  و  ۷۲-۸۱۸ق۱۶  ایران 
مفقود  موزوثی  وله  اسمعیلی  حسین  نام  به   NAAN۲۱CA۹CK۱55۶۷۸

بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
شناسایی  کمپانی)سندفروش(وکارت  مالکیت(وبرگ  سبز)شناسنامه  برگ 
اهواز- انتظامی  ،شماره  مشکی  رنگ  ۱۲5CDIمدل۱۳۸۷  نمین  موتورسیکلت 

مرتضی  ۸۷۶۴۴۳۶بنام  یاتنه  شاسی  شماره  موتور۰5۰۴۸۳۳۸  ۳۲۲۱/۴۹شماره 
یزدی زاده دزفولی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط  است.

شهرستان دزفول

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای ایوب شیرکوند دارای شناسنامه شماره ۱۸  به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۹5ش/۱۱۹۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در    ۱۳۱۷ متولد   ۲۸ بشناسنامه  شیرکوند   اکبر  علی  شادروان  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹5/۳/5
اکبر  علی  پدر  نام  ایوب شیرکوند  آقای  الذکر  فوق  متقاضی  به ۱-  است  منحصر 
دارای شناسنامه شماره ۱۸   متولد ۱۳۴۱ . ۲- آقای مهدی شیرکوند نام پدر علی 
اکبر دارای شناسنامه شماره ۹   متولد ۱۳۳۸. ۳- خانم لیال شیرکوند نام پدر علی 
اکبر دارای شناسنامه شماره ۲۲۱۳۲   متولد ۱۳۶۶. ۴- خانم معصومه  شیرکوند 
. 5- خانم زهره  اکبر دارای شناسنامه شماره ۴۶۸   متولد ۱۳۴۲  نام پدر علی 
شیرکوند نام پدر علی اکبر دارای شناسنامه شماره 5    متولد ۱۳۴۶  .  ۶- خانم 
زهرا شیرکوند هداوند نام پدر محمد دارای شناسنامه شماره ۲۸۷   متولد ۱۳۱۹.  
. اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مذبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
خ /م الف 823 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۶۶۹ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای عزیزمحمد هداوند فرزند داوود بشماره شناسنامه ۸ صادره 
از  به مساحت ۶۱/۸۷ مترمربع پالک ۱۰۱ فرعی  باب خانه  از در ششدانگ یک 
۶۰ اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای محسن شیرازی احد از 
ورثه عزیزاله شیرازی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 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 رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/۸/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/۸/۲5

ث / م الف 665 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

اگهی وقت رسیدگی
خواهان/شاکی حسین رضایی حکمت دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم طاهره 
به پالک  انتقال سند رسمی ملک نسبت  به  الزام  به خواسته  ابادی  جاوید احمد 
ثبتی ۷/۴۷۹۸ و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
ورامین نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
امام حسین )ع( – دادگستری  شهرستان ورامین واقع در ورامین –نبش میدان 
ثبت گردیده که  به کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۰۷۱۰۰۳۷۷  و  ارجاع  ورامین  شهرستان 
علت  به   . است  شده  تعیین   ۱۱:۰۰ ساعت  و   ۱۳۹5/۱۰/۱۱ آن  رسیدگی  وقت 
تجویز  به  و  /شاکی  خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهول 
ماده ۷۳ قانون ایین دارسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد .
خ/م الف 837 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان ورامین 
– مرتضی باختر

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم رقیه افضل آبادی دارای شناسنامه شماره ۰۴۱۰۴۸۱۳۱۹ به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه ۱/۹5ش/۱۱۹۶ 
متولد   ۱۰۲۲ بشناسنامه  ابادی   افضل  مهدی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹5/۰5/۲5  در   ۱۳۴۰
الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر خانم رقیه افضل آبادی 
نام پدر مهدی شماره شناسنامه  ۰۴۱۰۴۸۱۳۱۹ متولد ۱۳۷5 . ۲- خانم زهره 
افضل آبادی نام پدر مهدی شماره شناسنامه  ۰۰۷۴۴5۴۰۳۱ متولد ۱۳۶۲. ۳- 
آقای حسن  افضل آبادی نام پدر مهدی شماره شناسنامه  ۲5۹۷5 متولد ۱۳۶5. 
۴- آقای محمد رضا افضل آبادی نام پدر مهدی شماره شناسنامه  ۴۷۶۴ متولد 
۱۳۶۰  . 5- آقای علی محمد افضل آبادی نام پدر محمد علی شماره شناسنامه  
۱ متولد ۱۳۱۰ .  ۶- خانم فاطمه کالته  نام پدر علی اکبر  شماره شناسنامه  ۲۰ 
متولد ۱۳۱۱ .  خانم زهرا کالته نام پدر محمد حسین شماره شناسنامه  ۱۰5۳  
متولد ۱۳۴۲ . اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مذبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

خ /م الف 824 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای یاسر علی اعالء دارای شناسنامه شماره ۱۳۹۲۲ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۹5ش/۱۱۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی علی اعالء بشناسنامه ۲۸۱۹ متولد ۱۳۲5 در تاریخ 
۹5/۰۶/۲۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر آقای یاسر علی اعالء نام پدر محمد علی 
شماره شناسنامه ۱۳۹۲۲  متولد ۱۳۶5 . ۲- آقای علیرضا علی اعالء نام پدر محمد 
علی شماره شناسنامه ۲۲۳۶  متولد ۱۳۶۰. ۳- آقای ابوالفضل علی اعالء نام پدر 
محمد علی شماره شناسنامه ۲   متولد ۱۳5۶ . ۴- خانم زهرا علی اعالء نام پدر 
محمد علی شماره شناسنامه ۳۱۸ متولد ۱۳5۱  . 5-خانم مولود والی نژاد نام پدر 
مقدماتی  تشریفاتی  انجام  با  اینجانب   . متولد ۱۳۳۴   امیر شماره شناسنامه ۳۸ 
درخواست مذبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .
خ /م الف 827 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 55۰5و رای شماره ۸۰۶۱مورخه 
تقاضای خانم فریده مدهنی فرزند پیری نسبت به ششدانگ یکباب  ۹5/۶/۲۴به 
عمارت به مساحت ۹۲/۶۰متر مربع مجزی شده از پالک ۴۲اصلی واقع در بخش 
خان  اسد  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  ۲شهرستان 
تعیین  قانون  ماده ۳  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  بهاروند رسیدگی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي علی اصغر اصالنی پورقیاس ) به وکالت از خانواده وراث ( داراي شناسنامه 
شماره ۱  به شرح دادخواست به کالسه ۹5۰۴۶۲ از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی عزیزلی بشناسنامه 
شماره ۲۶۹ در تاریخ ۹5/۷/۱۲ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-حسین عزیزی شماره شناسنامه ۳۹ تاریخ تولد ۱۳۴۳ محل صدور ماهدشت 

نسبت فرزند ذکور متوفی
کرج  صدور  محل   ۱۳5۷ تولد  تاریخ   ۱۴۳۰۴ شناسنامه  شماره  عزیزلی  ۲-علی 

نسبت فرزند ذکور متوفی
کرج  صدور  محل   ۱۳۴۷ تولد  تاریخ   ۱۳۶۹ شناسنامه  شماره  عزیزی  ۳-صغری 

نسبت فرزند اناث متوفی
صدور  محل   ۱۳5۳ تولد  تاریخ   ۱۴۳۰۳ شناسنامه  شماره  عزیزلی  ۴-فاطمه 

ماهدشت نسبت فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  ؟؟؟ م/الف
رئیس حوزه 65 شورای حل اختالف ماهدشت- باقری

متن آگهی
به  حیدر  فرزند  سورشجانی  حیدری  طوبی  خانم  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹5۰۳۷۱ از این شعبه در خواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  بی بی نساء حیدری 
سورشجانی به شماره شناسنامه ۷۴۱ در مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 
۱ – ماهرخ حیدری سورشجانی ش ش 5۶ فرزند متوفی 
۲ – سروگل حیدری سورشجانی ش ش ۹۶ فرزند متوفی
۳ – طوبی حیدری سورشجانی ش ش ۱۰۱ فرزند متوفی
۴ – فاطمه حیدری سورشجانی ش ش ۹۰ فرزند متوفی 
5 – محمد حیدری سورشجانی ش ش ۱۴۱ فرزند متوفی

تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  در خواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

 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 واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹5۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۲۳۸۲هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایعلی احمدیفرزند 
یوسف به شماره شناسنامه ۹۱۶۶ صادره از کرند غرب دریکباب ساختمانمسکونی 
به مساحت۱۲۲،5۱متر مربع پالک۲۶5۳فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب 
خیابا کشاورز کوچه ۸ متری پالک ۶۴ شامل مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی 
به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 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 مرا جع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5،۰۸،۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5،۰۸،۲۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز 
از افزایش ۴۰ درصدی خدمات بانک خون بند ناف 

در این استان خبر داد.
به نقل از ایسنا؛ مهشید منزوی گفت: خون بند 
ناف منبعی از سلول های بنیادی خون ساز است و 
می تواند در روند درمان بیماری های بدخیم مورد 
استفاده قرار گیرد که ضرورت دارد افراد جامعه از 
علت ذخیره سازی و موارد استفادة خون بند ناف 
آگاهی یابند.  وی افزود: با توجه به جامعة هدِف 
پزشکان و متخصصان زن و زایمان، این قشر از 
جامعه نقش به سزایی در اطالع رسانی و آگاهی 
افراد جامعه دارند. منزوی خاطرنشان کرد: خدمات 
ارائه شده توسط بانک خون بند ناف استان البرز 
نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته 
است که این آمار نشان دهنده افزایش سطح آگاهی 

شهروندان است.
وی تصریح کرد: دفتر نمایندگی البرز از خرداد 
ماه سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و 
تاکنون بیش از یک هزار نمونه خون بندناف نوزدان 

را جمع آوری نموده است.
منزوی یادآور شد: در آخرین ارزیابی صورت گرفته 
در سال ۹5 توسط شرکت فناوری بن یاخته های 
جهاد  ناف  بند  خون  بانک  رویان،  پژوهشگاه 
را در  برتر کشور  رتبه  توانست  البرز  دانشگاهی 

میان بیست و هفت نمایندگی به خود اختصاص 
دهد. وی افزود: به همین دلیل، در مراسمی که 
با حضور نمایندگی های بانک خون بند ناف کل 
کشور برگزار گردید، از نمایندگی البرز به عنوان 
نمایندگی برتر تقدیر به عمل آمد. معاون پژوهشی 
واحد البرز درباره انواع بانک خون بند ناف پژوهشگاه 
رویان گفت: بسته به تمایل و انتخاب خود خانواده، 
خون بند ناف نوزاد در بانک اختصاصی و یا عمومی 
خون  بانک  در  داد:  ادامه  وی  می شود.  ذخیره 
اختصاصی، خون بندناف را برای استفاده نوزاد یا 
نگهداری می کنند  آینده  اعضای خانواده اش در 
و  بندناف  برای جمع آوری خون  نوزاد  والدین  و 
فرآوری آن، مبلغ اولیه ای را پرداخت کرده و ساالنه 
ذخیره خصوصی  این  نگهداری  برای  را  مبلغی 
خون بندناف می پردازند.  وی در پایان یادآور شد: 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
به   )www.rsct.ir( رویان  بندناف  خون  بانک 
اطالعات الزم در این زمینه دسترسی داشته باشند. 
در این پایگاه اینترنتی درباره نحوه ذخیره سازی 
نمونه، آزمایش هایی که الزم است مادر پیش از تولد 
انجام دهد و حتی شاخص هایی که برای این کار در 
نظر گرفته می شود در اختیار افراد قرار می گیرد و 
برای مشاوره و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

۳۴۴۸۷555 تماس حاصل نمایند. 

افزایش 40 درصدی خدمات بانک خون بند ناف
 استان البرز

پارس  پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز  سرپرست 
جنوبي گفت: پاالیشگاه چهارم مجتمع با افزایش 
تامین خوراک پاالیشگاه هاي دوم و پنجم مجتمع 
و ۴۱۳  میلیارد  سقف ۳  تا  جنوبي  پارس  گاز 
به  را  خود  نقش  خوبي  به  مترمکعب،  میلیون 
عنوان پاالیشگاه مادر در منطقه ایفا نموده است. 

بهزاد ساالري، سرپرست پاالیشگاه چهارم با اعالم 
این خبر افزود: علیرغم اینکه دوره ي ۱۰ روزه ي 
تعمیرات اساسي که در خردادماه امسال انجام 
شد، آمارهاي تولید حاکي از آن است که تا پایان 
مهرماه سال، میزان گاز ارسالي به پاالیشگاه دوم 
۱۸ درصد و پاالیشگاه پنجم ۲۳ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 
مهندس ساالري در ادامه افزود: در واقع تاپایان 
پاالیشگاه چهارم ۹۸۷  از سوي  امسال  مهرماه 
 ۱ اول،  پاالیشگاه  به  گاز  مکعب  متر  میلیون 
پاالیشگاه  به  میلیارد و ۲۴۱ میلیون مترکعب 
دوم و ۱ میلیارد و ۴۸ میلیون متر مکعب به 
پاالیشگاه پنجم تحویل داده شده است که این ها 
همه نشان از افزایش حداکثري تحویل خوراک 
از سوي پاالیشگاه چهارم به سایر پاالیشگاه هاي 
پارس جنوبي است.  وي با اشاره به افزایش تولید 
محصوالت مختلف در این پاالیشگاه تصریح کرد: 
همچنین در این بازه ي زماني، تولید بوتان امسال 
نیز ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است.  ایشان اضافه نمود: دریافت، 
نگهداشت و صادرات محصول پروپان پاالیشگاه 
تولید  توقف  از  پنجم جهت جلوگیري  و  سوم 
محصول پروپان در این پاالیشگاه ها نیز نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش را 

نشان مي دهد.
  این مقام مسئول با تاکید بر مساله ي حفاظت 
اولویت هاي  از  از محیط زیست به عنوان یکي 
اساسي پاالیشگاه چهارم گفت: در مصرف گاز 
سوخت نیز، در شش ماه نخست ۹5 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود ۳ درصد کاهش 
داشته ایم و این در حالي است که در همین بازه 
شاهد کاهش حدود ۲۱ درصدي مشعل سوزي 
و ۱۹ درصدي متوسط COD هم بوده ایم که 
کلیه ي  خستگي ناپذیر  و  شبانه روزي  تالش  با 

کارکنان پاالیشگاه به دست آمده است. 
سرپرست پاالیشگاه چهارم در پایان با اشاره بر 
حرکت این پاالیشگاه در مسیر توسعه ي پایدار 
کارکنان  جامعه،  اگر  نمود:  خاطرنشان  سبز  و 
اصلي  مؤلفه  هاي  عنوان  به  را  زیست  و محیط 
باعث  آن ها  از  باشیم، حمایت  داشته  رو  پیش 
تولید پایدار و روزافزون خواهد شد و این مهم 
سرلوحه ي مجموعه ي پاالیشگاه چهارم مجتمع 
گاز پارس جنوبي براي کار و فعالیت در صنعت 

مي باشد. 

3.4 میلیارد مترمکعب رکورد تامین خوراک 
پاالیشگاه هاي پارس جنوبي
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آغاز فصل شکار پرندگان وحشی 
در گیالن  

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن گفت: فصل 
شکار پرندگان وحشی در گیالن از امروز آغاز شد.

»قربانعلی محمدپور« گفت: شکارچیان می توانند 
با گرفتن پروانه انواع کبوتر، کبک، تیهو، بلدرچین، 
باقرقره شکم سیاه و سفید، غاز خاکستری، چنگر، 
اردک سرسبز، خوتکا، فیلوش، اردک ارده ای، اردک 

نوک پهن و تنجه شکار کنند.
وی افزود: شکارچیان می توانند حداکثر تا سی ام 
بهمن روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته از طلوع 

تا غروب آفتاب شکار کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن ادامه داد: 
شمار پرندگانی که شکارچیان می توانند در هریک 
پرنده  گونه  هر  برای  کنند  شکار  روزها  این  از 
از ۱ تا 5 قطعه متفاوت بوده که در پروانه شکار 
قید شده است. مدیرکل سازمان حفاظت محیط 
زیست گیالن تصریح کرد: شهروندان می توانند با 
ارائه مدارک  و  به دفاتر پیشخوان دولت  مراجعه 
مورد نیاز پروانه شکار بگیرند. تاالب های بین المللی 
انزلی، بوجاق کیاشهر، کیاکالیه لنگرود، امیر کالیه 
الهیجان، آق و استیل آستارا، سلکه - سیاه کشیم 
و سرخانکل صومعه سرا ایستگاه مهم این پرندگان 

است.

گشت های تفریحی دریایی همچنان پر رونق 
جابجایی  از  کیش  دریانوردی  و  بندر  اداره  مدیر 
حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تن انواع کاال در این 

بندر از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
»محمد  هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
جهانشاهی نسب« در این رابطه اظهار داشت: طی 
هفت ماهه نخست سال جاری، بالغ بر یک میلیون 
و ۱۶۴ هزار و 5۲۹ تن انواع کاالی نفتی و غیر 
نفتی در بندر کیش تخلیه و بارگیری شد که از این 
میزان، ۹۷۰ هزار و 5۱۲ تن به کاالی غیر نفتی و 

۱۹۴ هزار و ۱۷ تن کاالی نفتی اختصاص دارد.
وی سهم عملیات مربوط به صادرات غیر نفتی در این 
بندر را رقمی بالغ بر یکهزار و ۸۰۰ تن و حجم واردات 

اینگونه کاالها را ۳۳ هزار و ۲۳۲ تن اعالم کرد.
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش همچنین حجم 
عملیات کابوتاژ کاالی غیر نفتی در این بندر را ۹۳5 

هزار و ۴۸۰ تن اعالم کرد.
این مقام مسئول مجموع تردد شناورها به بندر 
کیش طی هفت ماه گذشته را ۷ هزار و ۳5۰ فروند 
عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 
۴۶ هزار و ۱۸۲ دستگاه خودرو توسط شناورهای 
لندینگ کرافت در مسیرهای دریایی جزیره کیش 
 ۲۳ افزایشی  که  شد  جابجا  آفتاب  و  چارک  به 

درصدی در این زمینه به ثبت رسید.

نخستین کارخانه از هفت طرح  فوالد  به تولید رسید
بهادری-اصفهان: فوالد سفید دشت  چهار محال و بختیاري، به عنوان 
نخستین کارخانه ازهفت طرح فوالد استاني، به تولید آهن اسفنجي 

رسید.
مدیر عامل شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال وبختیاري از تولید 

محصول این شرکت پس از ۹ سال خبر داد.
مهندس ارباب زاده گفت :ساعت ۴ بامداد جمعه هفتم آبان ماه ۱۳۹5، 
با تالش مدیران و متخصصان شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال 

وبختیاري ، نخستین محصول آهن اسفنجي، تولید شد.
وي گفت: این محصول، با درجه فلزشدگي بیش از ۹۲درصد، از کوره، 
انتظار، فوالد سفید  از حدود ۹ سال  خارج شد و بدین ترتیب پس 
جمع  به  استاني  فوالد  کارخانه  اولین  وبختیاري  چهارمحال  دشت 

تولیدکنندگان آهن اسفنجي پیوست.
کلنگ طرح هاي استاني فوالد که در تیر ماه ۸۶ به زمین زده شده بود، 
پس از وقفه هاي طوالني و به ویژه اواخر دهه گذشته و سالهاي ابتدایي 
درصد  با ۶5  اصفهان  مبارکه  فوالد  سال ۱۳۹۳شرکت  در  دهه ۹۰ 
وسازمان ایمیدرو با ۳5 درصد سهام در ساخت و راهاندازي این پروژه 
مشارکت نمودند و این شرکت توانست با لطف خدا و بهره گیري از توان 
شرکتهاي داخلي و همچنین حمایت هاي همه جانبه مدیران ومعاونین 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان این پروژه عظیم استاني را به تولید برساند.  
وي همچنین گفت ظرفیت تولید واحد احیا مستقیم فوالد سفید دشت 
است که  اسفنجي  آهن  تن  وبختیاري ساالنه ۸۰۰ هزار  چهارمحال 

قابلیت تولید تا یک میلیون تن را نیز دارد.

کشف بیش از20قطعه شی ودستگاه فلزیاب 
در چهارمحال وبختیاری

استان  در  فلزیاب  ودستگاه  شی  ۲۲قطعه  جاری  سال  اول  درنیمه 
چهارمحال وبختیاری کشف و ضبط گردید.

به گزارش دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری: فرمانده یگان حفاظت اداره 
کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان از کشف وضبظ نه 
دستگاه فلزیاب در شهرستانهای لردگان چهاردستگاه ،کیاریک دستگاه 
واظهارداشت:۱۳قطعه  دو دستگاه خبرداد  وکوهرنگ  ،اردل دودستگاه 
شی نیزدر شهرستانهای شهرکردسه قطعه بدل،لردگان شش قطعه وبن 
چهارقطعه واقع در روستای هوره طی شش ماه اول سال جاری با همکاری 
فرماندهی نیروی انتظامی استان و مردم والیت مدارکشف وضبط گردیده 

است.
سرهنگ پاسدارمحمدچگنی با بیان اینکه طی عملیات های صورت گرفته 
تعداد۳۹ نفردر شهرستانهای اردل نه نفر، لردگان ۱۲ نفر ،شهرکردپنج 
نفر،کیاریک نفر،فارسان چهارنفر،کوهرنگ پنج نفر، فارسان دو نفر درشهر 
جونقان و بن یک نفردر روستای هوره دستگیره که پس از تشکیل پرونده 
تحویل  مراجع قضایی گردیدند گفت: هفت باند حفاری وقاچاقچی فروش 
اشیاء تاریخی نیزدر شهرستانهای اردل دوباند،لردگان دو باند ، شهرکردیک 

باند،فارسان یک باندوکوهرنگ نیزیک باند متالشی شدند.
چگنی با اشاره به اینکه طی شش ماه نخست سال جاری دو موردحفاری 
غیر مجاز در شهرستانهای فارسان شهر باباحیدر و لردگان روستای بارز 
صورت پذیرفت افزود: عوامل پس از دستگیری  تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضایی استان گردیدند.
 وی درپایان تعداد بازدیدهای بعمل آمده از این آثار را چهارهزارو۲۷۲ 
مورد دانست وگفت: هدف ما حفظ وحراست ازآثارتاریخی،هویت فرهنگ 

وتمدن باستانی استان می باشد.

خبر خبر

محوریت  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
فرهنگ  توسعه  را  اختالف  حل  شورای  ایجاد 
اظهار  و  کرد  عنوان  کشور  در  سازش  و  صلح 
داشت: این شورا فرصتی را ایجاد کرده تا تحولی 
در دستگاه قضایی انجام شود و رویکرد بخش 

قضایی به سمت صلح و مصالحه پیش رود.
اعضای  سوگند  اتیان  و  احکام  اعطای  آیین 
محل  در  البرز  استان  اختالف  حل  شورای 
مراسم  این  در  شد.  برگزار  استان  دادگستری 
که با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز، 
رئیس  و  انقالب کرج  و  محاکم عمومی  رئیس 
شوراهای حل اختالف استان برگزار شد احمد 
فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز با 
حل  شوراهای  که  نشیب هایی  و  فراز  به  اشاره 
اختالف از ابتدا تاکنون از سرگذرانده اند، اظهار 
و تالش هایی که  درایت  به لطف  امروز  داشت: 
درخت  یک  به  شورا  این  داده اند  انجام  اعضا 
حل  شورای  موجودیت  و  شده  تبدیل  تنومند 

اختالف جزو سیاست های کالن نظام است.
بی بدیل  را  اختالف  حل  شورای  ساختار  وی 
دانسته و افزود: ساختارهای مشابهی در برخی 
کشورهای دنیا وجود دارد ولی آنچه اکنون در 
و  ویژه  گرفته  شکل  ایران  اسالمی  جمهوری 

منحصر به فرد است.
محوریت  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
فرهنگ  توسعه  را  اختالف  حل  شورای  ایجاد 
اظهار  و  کرد  عنوان  کشور  در  سازش  و  صلح 
داشت: این شورا فرصتی را ایجاد کرده تا تحولی 
در دستگاه قضایی انجام شود و رویکرد بخش 

قضایی به سمت صلح و مصالحه پیش رود.
در  سازش  و  صلح  درصدی   ۱۱ آمار  وی 
پرونده های ورودی به شورای حل اختالف استان 
پرونده های  در  مصالحه  درصدی   ۳5 و  البرز 
قابل  تابلویی  را  سازش  و  صلح  ظرفیت  دارای 

با  شد:  متذکر  و  دانسته  شورا  این  برای  قبول 
توجه به ظرفیت های قانونی و پتانسیلی که به 
در  مجرب  و  متخصص  نیروهای  وجود  واسطه 
انتظار  دارد  وجود  استان  اختالف  حل  شورای 
این است که سال به سال این آمار افزایش یابد.

ساالنه  ورود  به  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
کشور  قضایی  دستگاه  به  پرونده  میلیون   ۱۴
اشاره کرده و با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی 
اگر  گفت:  ندارد،  نقشی  ورودی ها  افزایش  در 
قطعا  بود  نگرفته  شکل  اختالف  حل  شورای 
پرونده هایی که با صلح و ساز مختومه می شدند 

نیز به سیستم قضایی وارد شده و شاهد افزایش 
ورود پرونده به دادگاه ها می بودیم.

وی با تبیین ارتقای جایگاه شورای حل اختالف 
و اعضای آن در قانون جدید گفت: ظرفیت های 
شکل گرفته، عالوه بر قائل شدن جایگاه رفیع 
برای اعضا بیانگر نقش بی بدیلی است که آن ها 
در فرآیند صدور رای دارند برای اینکه بار اصلی 

دادرسی بر عهده اعضاست.
بررسی  روند  در  اینکه  بر  تاکید  با  فاضلیان، 
توأمان  و دقت  باید سرعت  ورودی  پرونده های 
دارند  انتظار  مردم  آنچه  کرد:  تصریح  باشد 
آن  پرونده های  به  سریع  و  به هنگام  رسیدگی 

هاست.
لقمان کیاپاشا رئیس شورای حل اختالف استان 
جدید  قانون  در  که  تغییراتی  به  اشاره  با  نیز 
شورا  صالحیت  درباره  اختالف  حل  شورای 
گفت:  است،  شده  اعضا  سوگند  اتیان  لزوم  و 
قانوگذار به دلیل حساسیت ها و وظایفی که اعضا 

دارند آن ها را ملزم به ادای سوگند کرده است.
وی اضافه کرد: در شورای حل اختالف، قاضی 
بدون استماع نظر اعضا، رایی صادر نمی کند که 
الزمه آن دقت زیاد اعضا در روند بررسی و اعالم 

نظر مشورتی است.

  شورای حل اختالف، رویکردهای دستگاه قضایی را تغییر داد

آگهی مزایده مرحله اول
 13 و   5 ماده  باستناد  دارد  نظر  در  سقز  شهرداری 

آیین نامه مالی شهرداریها و بند یک صوتجلسه فوق العاده 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   95/7/17  –  4/348 شماره 

سقز نسبت به واگذاری یک قطعه زمین پالک باقیمانده 906 فرعی از 4 فرعی از 1729 - اصلی 
واقع در محله خیابان سعدی از طریق آگهی مزایده اقدام نماید. فلذا از متقاضیان محترم دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت برگ و فرم شرکت در مزایده و فیش 5 درصد سپرده به واحد 

امالک شهرداری واقع در حیاط ساختمان شهرداری مرکزی در خیابان رسالت مراجعه نمایند.
- زمین پالک باقیمانده 906 فرعی از 4 فرعی از 1729 - اصلی به مساحت 144/90 متر مربع با 
کاربری مسکونی نبش کوچه 8 متری و بن بست 5 متری از قرار هر متر مربع 7.500.000 ریال 

جمعا 1.086.750.000 ریال.
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و متقاضیان بایستی قیمت ثابت و 
مشخص در پیشنهادات خود قید نمایند، لذا به پیشنهادات درصدی یا باالترین قیمتهای مبهم 

و فاقد سپرده ترتیب اثر نداده و آن را باطل و مخدوش اعالم می دارد.
2- هرگاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهای زمین و حاضر به 
عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد گردید.
3- رعایت سایر مقررات مالی و عقد قرارداد واگذاری الزامی می باشد.

4- زمان تحویل اسناد آگهی مزایده پس از چاپ نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.
5 هزینه چاپ آگهی مزایده و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.

ضیاالدین نعمانی – شهردار سقز

 حصر واثت 
آقای  علی صالحی   به شماره شناسنامه ۱۹۷۰   به شرح دادخواست به کالسه  
۲55۰۰۲۷۸     از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  ناز یوسفی به شماره شناسنامه  5 در تاریخ   ۹۴/۱۱/۸   اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 عبداله صالحی ش  ش۱۹۷۰۹ ت ت ۱۳5۳ صادره از تهران پسر متوفی

علی صالحی ش  ش۱۹۷۱۰ ت ت ۱۳55 صادره از تهران پسر متوفی
مجید صالحی ش  ش۰۰۱۷۹۷۲۲۰5 ت ت ۱۳۶۹ صادره از تهران پسر متوفی

فاطمه صالحی ش ش ۱۹۷۱۱ ت ت ۱۳5۶ صادره از تهران دختر متوفی
رقیه صالحی  ش ش ۴۶۱۱ ت ت ۱۳۶۱ صادره از تهران دختر متوفی
مریم صالحی ش  ش۷۳۳۶ ت ت ۱۳5۹ صادره از تهران دختر متوفی
زهرا صالحی ش  ش۱5۹۴۶ ت ت ۱۳۶۴ صادره از تهران دختر متوفی

ناهید صالحی ش  ش۰۰۱۷۹۷۲۲۲۱۳ ت ت ۱۳۷۱ صادره از تهران دختر متوفی
نیت علی صالحی ش ش ۲۹۳ ت ت ۱۳۳۳ صادره از میانه همسر متوفی

 و رحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/88870 دبیر  شعبه   155  شورای حل اختالف مجتمع شماره 4  تهران

آگهی
خواهان   عبدالحسین بلمه دادخواستی به طرفیت متهم مهدی یوسفی و عادل 
لطفی و داود قربانی و سید کاظم گنجعلی-محمد علی شهال خرق و حسین المعی 
رامندی و محسن رحمانی و امین خفاف شریف و عبدالرضا جعفری و اسماعیل 
اسرافیل  و  قمی  ماندی  محمد  و  فراهانی  امیر حسین  و  و حسین سعیدا  طالبی 
پناهی و حامد صالحی و غالمرضا آقا خانی و مهدی گل محمدی و علیرضا میرزائی 
و حامد صالحی ایلخانی و ذوالفقار براتی  به خواسته  اعسار از پرداخت محکوم 
به تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  
۱۰۲۰دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران خ خیام خ بهشت روبروی 
به  و  ارجاع  ولیعصر   قضایی  روزنامه رسمی کشور مجتمع  پارک شهر ساختمان 
کالسه  ۹5۰۹۹۸۲۱۸۷۰۰۰۱۴۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۹5/۹/۲۰ 
و ساعت ۹  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/88860   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1020 مجتمع قضایی ولیعصرتهران

 دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۱۷۰۰۱۲۳۸ شعبه ۲۷۰ دادگاه خانواده ۲ 

خواهان-زهرا شیرین سید شاکری فرزند حسن با وکالت علی بهداد فرزند احمد 
خوانده –جعفر مشکی فرزند علی اصغر

خواسته –طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه-در خصوص دعوی خانم زهرا شیرین سید شاکری با وکالت علی بهداد 
بطرفیت جعفر مشکی فرزند علی اصغر بخواسته صدور حکم طالق بلحاظ تخلف زوج از 
بند ۸ شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک زندگی خانوادگی از جانب وی بدین شرح 
که حسب اظهارات خواهان و وکیل وی طرفین در تاریخ ۹۴/۷/۲۱ به عقد دائم یکدیگر 
در آمده اند و فرزند مشترکی ندارند پس از طی مدت ۹۴ سال از شروع زندگی مشترک 
غیبتهای مکرر و متناوب زوج از منزل شروع و نهایتا منجر بر ترک مداوم زندگی از 
جانب خوانده گردیده و ادامه وضعیت فعلی موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم و 
تخلف زوج از شروط عقد نامه را نیز محرز نموده است لذا زوجه با بذل کل مهریه ما 
فی القباله در قبال طالق از مهریه اش تقاضای صدور حکم طالق دارد متقابال خوانده 
در جلسه رسیدگی دادگاه در مقام دفاع حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
اظهار نشده است و خواهان شهودی را تعرفه کرده که برخی از شهود خواهر خوانده و 
زن برادر خوانده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه بر اساس مفاد اظهارات شهود 
در دادگاه ترک عملی زندگی مشترک از جانب خوانده از سال ۸۸ و نیز عدم ایفا تکالیف 
وی نسبت به زوجه اش که از ضروریات اولیه آن تهیه منزلی در جهت اسکان زوجه 
بوده برای دادگاه محرز می باشد و ادامه وضعیت فعلی موجبات بال تکلیفی و عسروحرج 
زوجه که زن جوانی است فراهم می نماید لذا دادگاه دعوی مطروحه را با عنایت به 
شهادت شهود تحقیق محلی استعالم از اداره گذر نامه و نتایج داوری وارد دانسته ضمن 
احراز تحقق بند ۸ شروط ضمن عقد مستندا به شهادت شهود تحقیق محلی استعالم از 
اداره گذر نامه و نتایج داوری وارد دانتسه ضمن احراز تحقق بند ۸ شروط ضمن العقد 
مستندا به مواد ۱۱۱۹-۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۷-۲۸-۳۳ قانون حمایت خانواده 
مصوب ۹۱/۱۲/۱ حکم به طالق زوجه با بذل کل مهریه و الزام خوانده به حضور در یکی 
از دفاتر رسمی را صادر و اعالم می نماید زوجه ادعایی نسبت به جهیزیه نفقه معوقه و 
اجرت المثل نداشته و طرفین دارای دو فرزند مشترک هستند که ا زمدار حضانت خارج 
است در صورت عدم حضور زوج در دفتر طالق سر دفتر با رعایت کامل ماده ۳۳ از 
قانون حمایت خانواده بر نمایندگی سر دفتر در اجرای صیغه طالق تصریح می شود که 
سر دفتر نماینده دادگاه در اجرا صیغه و ثبت طالق خواهد بود رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی 

ظرف دو ماه قبال تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/88865   دادرس شعبه 270 دادگاه عمومی تهران

آگهی مفقودی
 -۷۲ شهربانی  شماره  به   ۱۳۸۲ مدل  پراید  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
 S۱۴۱۲۲۸۲۹۸۰۸۹۶ ۱۶۴ق۱۸ و به شماره موتور ۰۰5۲۲۴۳۶ و شماره شاسی

به نام حسین محسنی عسگری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

 آگهی مفقودی
مدل  اراز  جک   ۱۰۶۳K بازشو  بغل  دار  لبه  کامیون  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
۱۳۸۹ به شماره انتظامی ایران ۶۲- 5۱۳ ع ۸۳ و به شماره موتور ۰۰۹۱۳۰55 و 
به شماره شاسی NAX۰۱۰۶۳۸۹۰۱۰۱۹۱۱ به نام علی اکبر هدایتی گودرزی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
تهران- پالک  قرمزبشماره  آرمین۱۲5مدل۱۳۸۶رنگ  سندموتورسیکلت 

۱۷5۴۱/۳۳وشماره موتور ۶۱5۰۶۸۸۹ وشماره تنه۱۲5F۸۶5۲۰۲۱بنام عزیزا... علی زاده 
فرزندمحمدبشناسنامه۲۲۴ صادره ازباغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

شهرستان باغملک

 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 واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹5۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۲۴۲۲هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای مرتضی کاکائی 
نژاد فرزند اسداله به شماره شناسنامه ۸۶5صادره ازداالهو در یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت۱۲۳،55متر مربع پالک۲۶5۲فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم 
برجنوبی که شامل  عباسی  نبش کوچه شهید  آباد غرب خیابان شهید کالهدوز 
مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است ..لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 : ۱۳۹5،۰۸،۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5،۰۸،۲۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ
 مفاد دادخواست و وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان بانک ملت شعبه سرپرستی بوشهر با وکالت خانم لیال اهرمی نژاد و 
آقای محمد رضا منفرد بطرفیت ۱- ناهید قاسمی فرزند غالمرضا ۲- علی قاسمی فرزند 
غالمرضا ۳- بهروز قاسمی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد و خسارت 
تاخیر تادیه به دادگاه عمومی بوشهر اقامه نموده که به شعبه پنجم حقوقی ارجاع و ثبت 
به شماره ۹۴۰۴۸۹ وقت رسیدگی آن روز شنبه مورخ ۱۳۹5/۱۱/۱۶ ساعت ۸ صبح 
تعیین گردیده که خوانده گان فوق الذکر مجهول المکان اعالم شده است، که مراتب 
طبق مقررات ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
به ایشان ابالغ م ی گردد تا در وقت مقرر جهت رسیدگی و دفاع در دادگاه حاضر گردند.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بوشهر – خانم نیک کار

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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 واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
/ اول  ۱۳۹5،۰۴،۲۶هیات  مورخ   ۱۳۹5۶۰۳۱۶۰۰۱۰۲۰۶۳5۱ شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
۱۸۱۳۶صادره  شناسنامه  بشماره  عینعلی  فرزند  فرد  محمدی  متقاضیعلیمراد 
ازسنقردریک باب خانهبه مساحت۱۷۰،5۱متر مربع پالک ۱۴5۱ فرعی از ۳۴۲ فرعی 
از ۳۶۶ اصلی خریداری از مالک رسمی آقای بابااکبری مراد آبادی  محرز گردیده است 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 : ۱۳۹5،۰۸،۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5،۰۸،۲۶

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

آگهی ابالغ 
از طرف بانک ملت به طرفیت ۱- محمدرضا جوکار فیروزآبادی فرزند جمشید ۲- 
عبدالرضا سلیمانی نسب فرزند حسین بخواسته مطالبه  به حوزه شورا تسلیم که 
به کالسه ۹5/۲۷5 ثبت و برای روز ۹5/۹/۱۳ ساعت ۹ صبح تعیین وقت گردیده 
نظر به اینکه خواندگان در نشانی معیینه شناخته نشده است و حسب درخواست 
خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار آگهی تا خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دفتر شعبه 
۷ شورا نشانی خود را اعالم اوراق مربوطه را نیز دریافت دارد و غیر اینصورت شورا 

غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .
تاریخ انتشار:95/8/10 شورای حل اختالف بوشهر- اسکندری

 نوبت اول

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با تالش 
دستگاه   ۳ توقیف  با  قاچاق  با  مبارزه  پلیس 
تریلر کشنده کاالی قاچاق در گلوگاه شهید 
کاالی  ریال  میلیارد   ۴۰ دشتستان  صالحی 

قاچاق کشف شد. 
سردار حیدر عباس زاده در بوشهر با تاکید بر 
با کاالی قاچاق اظهار داشت:  مبارزه مستمر 
بر اساس منویات رهبر معظم انقالب مبتنی 
بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مبارزه با کاالی قاچاق تشدید یافته به گونه ای 
که تمامی مناطق استان بوشهر تحت پوشش 
طرح های عملیاتی و اطالعاتی پلیس مبارزه با 

قاچاق قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح مبارزه با کاالی قاچاق 
شده  اجرایی  و  تدوین  انتظامی  نیروی  در 
خارجی  کاالی  هرگونه  کرد:  تصریح  است، 
قاچاق  گمرکی  ترخیص  پروانه  داشتن  بدون 

محسوب و در تور پلیس گرفتار می شود.
افزایش کشف  از  بوشهر  استان  پلیس  رئیس 
و  خبرداد  بوشهر  استان  در  قاچاق  کاالی 
امسال کشف کاالی  نیمه نخست   گفت: در 
گذشته   سال  مشابه  مدت  به  نسبت  قاچاق 
۱۶۲  درصد افزایش دارد که نشان از اشراف 

کاالی  با  مبارزه  پلیس  عملیاتی  و  اطالعاتی 
قاچاق است.

نخست  نیمه  در  اینکه  بیان  با  عباس زاده 
کاالی  حامل  خودرو  دستگاه   ۷۳۳ امسال 
قاچاق در استان بوشهر توقیف شده از کشف 
۴۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در دشتستان 
با  مبارزه  پلیس  تالش  با  افزود:  و  داد  خبر 
قاچاق در سه روز گذشته با توقیف ۳ دستگاه 
تریلر کشنده کاالی قاچاق در گلوگاه شهید 
کاالی  ریال  میلیارد   ۴۰ دشتستان  صالحی 

قاچاق کشف شد.
وی از  دستگیری ۹ قاچاقچی در این عملیات 
کاالی  کشنده  خودرو  سه  از  گفت:  و  خبرداد 
قاچاق در گلوگاه شهید صالحی دشتستان موتور 
پمپ، لوازم خانگی، مواد غذایی، موتور جوش، 

موتور برق و روغن هیدرولیک کشف شد.
رئیس پلیس استان بوشهر با اشاره به اینکه با 
قاطعیت با قاچاقچیان برخورد می شود، گفت: 
پلیس در مبارزه با قاچاق کاال هیچ اغماضی 
نمی کند و با قاچاقچیان برخورد قاطع می کند 
به گونه ای که در نیمه نخست امسال  باندهای 
قاچاق  کاالی  زمینه  در  حرفه ای  و  فعال 

شناسایی و منهدم شده است.

کشف40 میلیارد ریال کاالی قاچاق در دشتستان

کارگاه آموزشی یک روزه ترابرد پذیری شماره 
ارتباطی  خدمات  دفاتر  و  مراکز  ویژه  همراه 
مخابرات منطقه کردستان ویژه شهرستان های 

قروه،کامیاران، بیجار و دهگالن برگزار شد.
در این کارگاه که با حضور تعدادی از مدیران 
مخابرات منطقه کردستان، و مسووالن دفاتر 
ارتباطی چهار شهرستان سطح استان در سالن 
اجتماعات مخابرات شهرستان قروه برگزار شد؛ 
ضمن  قروه  شهرستان  مخابرات  اداره  رییس 
ارتباطی  دفاتر خدمات  مسوالن  به  خیرمقدم 
به طرح ترابردپذیری اشاره وگفت: در اجرای 
هرچه بهتر این طرح، مسوالن دفاتر خدمات 

ارتباطی نقش مهمی را می توانند ایفا نمایند.
اردشیر ملکی افزود: داشتن آگاهی و اطالعات 
دقیق و کافِی مسوالن دفاتر خدمات ارتباطی 
کردن  توجیه  در  اساسی  ابزارهای  از  یکی 
می  محسوب  پذیری  ترابرد  برای  مشترکان 
نمایندگان  و  راستامسوالن  درهمین  شودکه 
باید نکات کلیدی،ریز  ارتباطی  دفاتر خدمات 

و حساس این طرح را مورد توجه قرار دهند.
رئیس اداره بازار یابي گفت :طرح ترابردپذیری 
در راستای رضایت مندی مشترکان اجرا می 
شود ,بصورتی که مشتری می توانداپراتور تلفن 

همراه خود را با همان شماره قبلی تغییر دهد 
و از خدمات آن استفاده نماید.

زاهد آروند افزود:مشتریان با بهره گیری از دو 
روش غیر حضوری و مراجعه به دفاتر خدمات 
به تکمیل مدارک  توانند نسبت  ارتباطی می 

الزم برای فعالسازی این طرح اقدام نمایند.
نام  به  کرد،در عصرحاضرکه  نشان  خاطر  وی 
نام گرفته است،اگر شیوه های  عصرارتباطات 
اجرا  خوبی  به  را  مشتریان  حفظ  و  بازاریابی 
باشیم  موفق  رقابت  بازار  در  توانیم  کنیم می 
و در سوددهی و درآمدزایی شرکت مخابرات 

ایران نقش مهمی را ایفا کنیم.
در ادامه کرباسچی، رئیس اداره امور مشتریان 
ارتباطات سیار نیز یادآور شد: مسولین دفاتر 
و  راهنمایی  با  استان  سطح  در  ارتباطی 
توضیحات دقیق در خصوص مزایا و امتیازات 
این طرح می توانند در راستای حفظ و افزایش 
مشتریان شرکت نقش تعیین کننده ایی داشته 

باشند.
ترابرد  های  شیوه  آموزشی  کارگاه  این  در 
برای  اول  همراه  کارشناسان  توسط  پذیری 
شرکت کنندگان به صورت پاور پوینت توضیح 

داده شد.

برگزاری کارگاه آموزشی ترابرد پذیری شماره همراه 
در چهار شهرستان  استان کردستان
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رای دادگاه
 در خصوص دعوای مطروحه از جانب آقای بهزاد جلیلیان به طرفیت آقایان ۱.اکبر 
الیلسی سرزلی ۲.حسن ویسی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل پژو 
۴۰5به شماره انتظامی ۸۸۲ ل 5۴ ایران ۲۹ به شرح دادخواست تقدیمی نظر به 
اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب پاسخ استعالم از طریق دفتر پلیس+۱۰که 
پیوست پرونده است آخرین مالک وسیله نقلیه اختالفی را شخص خواهان  اعالم 
نموده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه غیروارد تشخیص ومستند به 
دعوای  رد  قرار  مدنی  درامور  دادرسی  آیین  ازقانون  ازماده ۸۴وماده ۸۹  بند ۱۰ 
قابل  ازابالغ  روز پس  مهلت ۲۰  رای صادره ظرف  میگردد  واعالم  خواهان صادر 

تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.
 رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-احمدی

رونوشت براربا اصل اداریست-مدیردفتر شعبه دوم حقوقی جوانرود-لطفی

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۸ شعبه   ۹5۰۹۹۸۸۳۱۰۸۰۰۳۹۱ کالسه  پروند 

کرمانشاه تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹۷۸۳۱۰۸۰۰۶۹۲
خواهان:آقای محسن رودابه فرزند حمید رضا با وکالت خانم ژیال حیدریان فرزند منوچهر 
به نشانی روانسر-خیابان امام خمینی –پاساژ محمودی-طبقه دوم-دفتر فرشته بهرامی 

کیا همراه ۰۹۱۸۱۳۰5۷۱۳
خوانده:آقای افشین ویسی فرزند کاکامرادبه نشانی مجهول المکان

خواسته ها:۱-مطالبه وجه ۲-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
به نام خدا –دادگاه با اعالم ختم رسیدگی رای صادر می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای محسن رودابه با وکالت خانم ژیال حیدریان بطرفیت 
آقای افشین ویسی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی، دادگاه با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده نظر به آن که دلیل اعسار شهادت شهود می باشد ودر 
شهادت نامه پیوست مطابق با قانون تنظیم نگردیده و فاقد شرایط شکلی قانونی می باشد 
از جمله عدم درج منشاء اطالعات شهود، عدم تعیین مبلغی که خواهان مدعی اعسار 
آنست وشغل و وسیله امرار معاش خواهان،لذا به استناد ماده 5۰۶-۲ قانون آیین دادرسی 
مدنی چون دعوا قابلیت استماع را ندارد.لذا قرار رد دعوا صادر واعالم می گردد.رای صادره 
حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

کرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه هشتم دادگاه عمومی کرمانشاه-امیر فیضی 

رنوشت برابر با اصل واداریست.مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی کرمانشاه-ملکیان

 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 واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹5۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۲۰۴۰هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقایعبداله عفتی  آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  حوزه ثبت ملک اسالم 
یکباب  در  آبادغرب  اسالم  از  ۱۸۰صادره  شناسنامه  شماره  به  محمد  علی  فرزند 
ساختمانمسکونی به مساحت۸۷،۸5متر مربع پالک۲۶5۲ فرعی از ۱ اصلی واقع در 
اسالم آباد غرب انتهای خیابان مفتح نبش اصلی خیابان کمربندی شامل مبایعه 
نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5،۰۸،۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5،۰۸،۲۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه نساء ییالقی اشرفی فرزند شعبا نعلی  به شرح در خواستی که بشماره- این 
شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که خانم 
زهرا کوچکی کمشانی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۳۸۹ صادره از گرگان در تاریخ 
۹5/۷/۲۶ در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده و وراثه / حین الفوت وی 
عبارتند از / عبارتست از : ۱نام نام خانوادگی عزت ییالقی اشرفی نام پدرشعبانعلی  به 

شماره شناسنامه ۹۷۸ صادره از بهشهر سال تولد ۱۳۳۹ نسبت با متوفی فرزند 
۲مرضیه ییالقی اشرفی نام پدر شعبانعلی  به شماره شناسنامه ۴5۰ صادره از بهشهر سال 

تولد ۱۳5۴ نسبت با متوفی فرزند 
۳نام نام خانوادگی فاطمه نساء ییالقی اشرفی نام پدرشعبانعلی به شماره شناسنامه ۷۸۲ 

صادره از بهشهر سال تولد ۱۳۳۷ نسبت با متوفی فرزند 
والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
عبدالحمید ابراهیمی - قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر  م.الف 950575

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
کالسه  اجرایی  پرونده  موضوع  اصلی   ۱۱۷۹/۱۴۷ پالک  ششدانگ  مزایده  آگهی 
۹۴۰۰۴5۱ به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۴۰۰۴5۱ شش دانگ یک باب خانه 
پالک ۱۴۷ فرعی از ۱۱۷۹ اصلی واقع در ایالم به آدرس : ایالم- بلوار دانشجو – 
روبروی پیام نور – پشت مجتمع مسکونی نیروی انتظامی – کوچه نیایش که ذیل 
ثبت شماره 5۱5۴۶ دفتر جلد ۲۸۴ صفحه ۷5 به نام آقای ابراهیم مرادی ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است، طبق سند رهنی شماره ۱۲5۸۶ مورخ 
قبال مبلغ ۱/۶۰۴/۳5۰/۰۰۰  ایالم در  ۹۳/۰۳/۲۸ تنظیمی دفترخانه شماره ۴۴ 
و طبق  قرار گرفته  ایالم  کارگران شعبه خیابان سعدی  رفاه  بانک  ریال در رهن 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۲/۲۱۹/۶5۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق 
دارای ۲۱۰/۱۸ متر مربع عرصه و ۲۲۸ متر مربع اعیانی شامل ۱۳۳/۶۱ متر مربع 
طبقه همکف و نیز یک پارکینگ به مساحت ۴۷/۴۰ متر مربع و سایر به مساحت 
انشعابات آب  با قدمت حدودا ۱5 سال و دارای  ۴۷/۴۰ متر مربع در یک طبقه 
باربر و نمای  با دیوار  الذکر  باشد،ملک فوق  با کاربری مسکونی می  و برق و گاز 
داخلی سفیدکاری و نمای بیرونی قسمتی سیمانکاری و قسمتی بدون نما و درب 
و پنجره چوبی+ آلومینیومی+فلزی دارای سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم 
گرمایشی بخاری گازی پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۹5/۰۹/۰۶ 
در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم واقع در ایالم – بلوار مدرس- جنب 
ادراه کل محیط زیست استان ایالم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ ۲/۲۱۹/۶5۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته م 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشترام و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتب و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزادیه روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابایی

آگهی حصر وراثت
آقای  جوانرود  اختالف  حل  شورای  چهارم  5۲۷/۹5شعبه  کالسه  پروند  حکایت  به 
داشته  بیان  و  نموده است.  را  وراثت  گواهی حصر  درخواست صدور  عبدالجبارفتاحی 
شادروان عبدالقادرفتاحی در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/5در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
۱.عبدالجبارفتاحی زایچه:۳۷۰-۱۳۴5  کد ملی:5۹5۹5۲۰۳5۴  پسر متوفی
۲.علی اکبر فتاحی زایچه ۲۸5-۱۳۳۹  کد ملی 5۹5۹5۱۹5۰۱ پسرمتوفی

۳.فایق فتاحی زایچه: ۴5۰-۱۳5۴ کد ملی:5۹5۹5۲۱۱5۶ پسر متوفی
۴.ولی فتاحی زایچه: ۳۸-۱۳۶۰ کد ملی: 5۹5۹۹۱۴۱۹۰ پسر متوفی

5.گل جمین زایچه: ۲۹5-۱۳۳۳ کد ملی:5۹5۹5۱۹۶۰۷ دختر متوفی
۶.گوهرفتاحی زایچه: ۳۷۱-۱۳۴۷ کد ملی5۹5۹5۲۰۳۶۲ دختر متوفی

۷.رنگین فتاحی زایچه۳5۰-۱۳5۷ کد ملی:5۹5۹۸۲۶۶۱5 دختر متوفی
۸.خاور براری زایچه: ۱۰-۱۳۱۸ کد ملی:5۹5۹۹۰۷۳5۶ همسر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. شد.

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت 
آقای علی اکبر منوچهری فرزند جبار به شرح در خواستی که به شماره ۷/۹5/۶۳5 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  خواست  در  گردیده  ثبت  شورا  این 
داشته که مرحومه کبری ولیپور فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۲۱۱صادره 
از بهشهر در تاریخ ۹5/5/۱۸ در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده 

وورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
۱نام نام خانوادگی علی اکبر منوچهری فرزند جبار به شماره شناسنامه ۱ تاریخ 

تولد ۱۳۲۷ صادره از کردکوی نسبت با متوفی همسر 
۲- نام نام خانوادگی بهزاد منوچهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۲۸۸۸ 

تاریخ تولد ۱۳5۳ صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 
۳نام نام خانوادگی بهنام منوچهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱5۲۳۲ 

تاریخ تولد ۱۳5۸ صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 
والغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 950572علی کیانی - قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بهشهر 

ابالغ اجرائیه
باسالم :

دادگاه   ۲۳۹ شعبه  از  صادره   ۹5/۳/۱۹ مورخه   ۳۶۶ دادنامه  موجب  به  احتراما 
به  هستند  محکوم  اراضی  موسوی  عبداله  سید  آقای  خوانده  تهران   ۱ خانواده 
پرداخت مهریه به نرخ روز تادیه وفق نرخ تورم اعالمی از طرف بانک مرکزی که 
در اجرا قابل محاسبه می باشد بعالوه مبلغ ۷۰/۲۰۰ تومان بعنوان هزینه دادرسی 
در حق خواهان می باشد ضمنا مبالغ مهریه وصول شده واتخاذ تصمیم شده در 
پرونده کالسه ۲۷۷/۹۰ اجرای احکام این شعبه از مبالغ فوق الذکر کسر می گردد 
یک  مراتب  لذا  باشد  می  علیه  محکوم  عهده  بر  دولتی  عشر  نیم  پرداخت  ضمنا 
نوبت ازطریق نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار محل به خوانده ابالغ می 
گردد تا ضمن مراجعه به دفتردادگاه واعالم آدرس اقامتگاه خود نسبت به اجرای 
مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۹ ماده  درراستای  وهمچنین  نماید  اقدام  مفاداجرائیه 
دراین  آگهی  گونه  هیچ  اجرایی  دیگر  اقدامات  یا  اجرایی  عملیات  جهت  منبعد 
ارسال نخواهد شد  نیز به محکوم علیه  خصوص منتشر نخواهدشد واخطاریه ای 

ضمنا مدت این آگهی از تاریخ انتشار ۱۰ روز خواهد بود. 
110/87686    مدیر دفتر شعبه 239 دادگاه خانواده 1 تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸۲۱۶۱۶۰۰۲۲۶شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره۹5۰۹۹۷۲۱۶۱۶۰۰۷۸۰
خواهان:آقای مهرداد نوین فرزند طهماس با وکالت خانم زهرا شفیعی فرزند محمود

خوانده: نسیم جشنایی فرزند مراد
خواسته ها: مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 

سفته 
رای دادگاه

طرفیت  به  شفیعی  زهرا  خانم  وکالت  با  نوین  مهرداد  آقای  دعوی  خصوص  در 
نسیم جشنایی بخواسته مطالبه مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه هشت فقره چک 
بااحتساب خسارت  الی ۶۱۶۰۸۱  داری کل ۶۱۶۰۸۸ سری ب  به شماره خزانه 
دادرسی وتاخیر تادیه به استناد تصویر مصدق سفته های مدرکیه دادگاه بابررسی 
محتویات پرونده ومالحظه اصل سفته های موضوع دعوی در اختیار وکیل خواهان 
توجها به عدم ارائه هرگونه ایراد ودفاعی از ناحیه خوانده برغم ابالغ مراتب به ایشان 
مطروحه  دعوی  خواهان  دربرابر  خوانده  ذمه  اشتغال  واحراز  نشرآگهی  طریق  از 
و  مدنی  قانون   ۱۲5۷ مواد  به  ومستندا  دانسته  وثابت  وارد  خوانده  بطرفیت  را 
5۲۲/5۱۹/۱۹۸ ق آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته شامل 
مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعالوه خسارت دادرسی وتاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره 
غیابی وظرف مهلت ۲۰ روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وظرف۲۰روز 

دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
110/87679 رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان آندره فرشید اخوت اصفهانی دادخواستی با وکالت آقای حسن رضوان به 
طرفیت خواندگان فرخ اخوت اصفهانی وادیت الفرد مارینا ومارکو مجتبی اخوت 
اثبات نسب تقدیم دادگاه عمومی  اصفهانی وفرهاد اخوت اصفهانی  به خواسته  
شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی خانواده یک تهران  واقع  در تهران _ اتوبان شهید محالتی –نبرد جنوبی 
جنب آتش نشانی وشهرداری  ارجاع  و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۰۹۰۱۲5۷  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹5/۹/۱۷ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود,نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/87682مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 239 مجتمع قضایی خانواده یک تهران

آگهی
خواهان حسینعلی قلی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده حاجیه ذوقعلی پور به 
خواسته  طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
که جهت رسیدگی به شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران  
واقع  در تهران _ اتوبان شهید محالتی –نبرد جنوبی جنب آتش نشانی وشهرداری  
ارجاع  و به کالسه فوق  ثبت گردیده و  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  
و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های 
عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق به همراه داور به شعبه مراجعه گردد 
110/87676مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 233 مجتمع قضایی خانواده یک تهران

ترمیم پوشش خط لوله در محدوده روستای 
دشت زر انجام شد

در راستای صیانت از سرمایه ملی و به همت مهندسین متخصص منطقه 
اینچ  لوله ۲۶  ترمیم پوشش خط  و  فارس، عملیات خاکبرداری  خلیج 

محدوده کیلومتر ۲۷۷ )روستای دشت زر( به طول ۶۰ متر انجام شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه خلیج فارس، مهندس ناصر پوربندري رئیس نگهداري و 
تعمیرات خط منطقه گفت: در این عملیات که به مدت 5 روز صورت 
گرفت، ۷۲۰ متر مکعب خاک برداری از روی خط لوله ۲۶ اینچ و حدود 
۴۴۰ متر مکعب حفاری و خاکریزی مجدد در محدوده مسیر تعمیراتی 

خط لوله صورت گرفت.
وي ادامه داد: با حضور و تالش مهندسین متخصص خوردگي، پوشش ۶۰ 

متر از لوله انتقال نفت ترمیم و تعویض شد.
مهندس پوربندري تصریح کرد: این حادثه به علت وجود شکاف عرضی 
در زمین، نفوذ آب در اطراف لوله و نشست زمین رخ داد که پس از انجام 
عملیات حفاری، وجود نم زدگی و خیس خوردگی در اطراف لوله مشاهده 

گردید.
با حضور به موقع روسا و کارشناسان واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات 
خطوط لوله و مهندسی خوردگی منطقه خلیج فارس از بروز آسیب جدی 

به لوله جلوگیری گردید.

آفریقا بازار جدید پتروشیمی ایران؛

»موزامبیک« مشتری اوره شد

یک مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای آغاز صادرات محصوالت 
پتروشیمی به برخی از کشورهای آفریقایی، گفت: مذاکرات برای صادرات 

محموله های اوره به موزامبیک آغاز شد. 
بر اساس این گزارش، متنوع سازی بازارهای هدف صادرات محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های پلیمری، یکی از سیاست های کلیدی تجارت 
پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام است. بر این اساس، در طول چند 
ماه گذشته تاکنون، محموله های پتروشیمی ایران به برخی از کشورهای 
قاره سیاه همچون الجزایر، نیجریه، کنیا، تانزانیا و آفریقای جنوبی صادر 
شده و بازاریابی شرکت های مختلف برای افزایش صادرات محصوالت 
پتروشیمیایی به کشورهای قاره سیاه، با سفر هیات های تجاری و حضور 

در نمایشگاه های منطقه ای شتاب گرفته است.
از این رو ایران قصد دارد با کاهش سهم صادرات محصوالت پتروشیمی 
در برخی از بازارهای سنتی، با کشف بازارهای جدید به ویژه کشورهای 
آفریقایی، بازار و خریداران محصوالت پتروشیمی خود را متنوع کند. در 
راستای این سیاست کالن، تاکنون سه سیاست راهبردی شامل راه اندازی 
دفاتر فروش منطقه ای، خرید یا اجاره انبارهای ذخیره سازی محصوالت 
پتروشیمی و فروش محصوالت پلیمری و پتروشیمی با پول رایج کشورها 

به منظور افزایش صادرات به قاره سیاه در دستور کار قرار گرفته است.
عبدالرضا زارعی، مدیر بازرگانی پتروشیمی شیراز هم با تائید انجام بازاریابی 
به منظور صادرات محصوالت اوره این مجتمع پتروشیمی به کشورهای 
از  برزیل، برخی  به  اوره  آغاز صادرات محصول  از  آفریقایی، گفت: پس 

کشورهای آفریقایی بازار جدید اوره پتروشیمی شیراز به شمار می روند.
این مقام مسئول، از کشور »موزامبیک« به عنوان یکی از مقاصد صادراتی 
اوره پتروشیمی یاد کرد و اظهار داشت: بازاریابی و گفتگوهای مقدماتی 

برای صادرات اوره پتروشیمی به این کشور آفریقایی، آغاز شده است.
به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید اوره ایران حدود 5.5 میلیون 
تن در سال بوده که پیش بینی می شود با بهره برداری از دست کم هشت 
طرح جدید پتروشیمی، ظرفیت تولید اوره ایران تا پایان برنامه ششم 
توسعه با افزایشی حدود ۱۴ میلیون تنی به مرز ۲۰ میلیون تن در سال 

برسد.
افغانستان،  عراق،  پاکستان،  بنگالدش،  چین،  هند،  فعلی  شرایط  در 
سریالنکا و برخی از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از مهمترین 
تازگی هم، سه  به  به شمار می روند که  ایران  اوره صادراتی  مشتریان 
محموله اوره از سوی شرکت های پتروشیمی ایرانی به برزیل صادر شده 

است.

ایران بیشترین ذخیره نفت روی 
آب را در جهان دارد

میلیون   ۳5,5 با  ایران  می دهد  نشان  آمارها 
بشکه بیشترین میزان ذخیره سازی روی آب را 

در جهان دارد.
تانکرهای  ردیابی  آمار  گزارش،  این  اساس  بر 
نفت جهان حاکی از این است که میزان ذخایر 
نفت ایران روی آب ها بیش از ۳5 میلیون بشکه 
است که بیشترین میزان ذخایر بین کشورهای 

محسوب می شود.
این آمارها نشان می دهد که ایران در ۴ بندر و 
در ۴۳ تانکر مجموعاً ۳5 میلیون و ۴۱۴ هزار و 
5۲۹ بشکه نفت و میعانات گازی ذخیره سازی 
از  درصد   ۶۴,۲۲ تنها  میزان  این  است.  کرده 
حجم واقعی ذخایر را اشغال کرده و هنوز ۳5 
کرد،  ذخیره سازی  بتوان  که  حجمی  از  درصد 

خالی است. 
باال رفتن میزان ذخایر نفت روی آب ها نشانه ای 
از نخریدن نفت از سوی مشتری ها است.چرا که 
کشورها در صورتی که مشتری برای نفت آنها 

پیدا نشود مجبورند روی اب ذخیره کنند.
که  بوده  کرده  اعالم  رویترز  نیز  این  از  پیش 
به  درصدی   ۴ کاهش  با  ایران  نفت  صادرات 
ماه گذشته رسیده است که  کمترین میزان ۴ 
کاهش  متوالی  ماه  دومین  گذشته  ماه  ایران 

صادرات نفت خام را تجربه کرد.
صادرات نفت خام ایران به غیر از میعانات گازی 
کاهش  روز  در  بشکه  میلیون   ۱,۸۹ روزانه  به 
میلیون   ۱,۴۶ به  هم  آسیا  به  صادرات  و  یافته 

بشکه در روز رسیده است. 

شکاف اوپک مانع توافق با 
غیراوپک برای مهار عرضه نفت شد
کرد،  اعالم  آمریکا  بلومبرگ  خبری  پایگاه 
کشورهای  سازمان  اعضای  برخی  مخالفت 
اینکه چطور  صادرکننده نفت )اوپک( در مورد 
مهار  برای  گذشته  ماه  آمده  دست  به  توافق 
عرضه نفت اجرا شود، مانع به توافق رسیدن این 
سازمان با دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت شد.

بر اساس این گزارش، بلومبرگ نوشت: بیش از 
۱۸ ساعت گفت و گو در طول روزهای گذشته 
)هفتم و هشتم آبان( در وین نتیجه ای جز این 
قول که تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان به 

گفت و گو ادامه خواهند داد، در پی نداشت. 
ادامه  آذر(  )پنج  نوامبر   ۲5 در  گوها  و  گفت 
خواهد داشت، فقط چند روز پیش از آنکه اوپک 

توافق ماه سپتامبر خود را نهایی کند.
گزارشی  در  نیز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
اوپک  سازمان  ارشد  کارشناسان  نوشت، 
شش  با  مشترک  نشست  از  پس  شنبه  روز 
اوپک،  غیرعضو  نفت  تولیدکننده  دیگر   کشور 
برای  را  نشست  این  در  شده  مطرح  های  بحث 
تنظیم قیمت جهانی نفت ›پربار و سازنده‹ نامیدند.
کرد،  اعالم  نشست  این  پایانی  بیانیه  در  اوپک 
برای  سازمان  این  در  گذشته  ماه  کلی  توافق 
گذاشته  اثر  بازار  بر  پیشاپیش  تولید،  کاهش 
و  است  پایین  هنوز  ها  قیمت  هرچند  است؛ 
تقریبا با یک سوم بهای سه سال پیش برابری 

می کند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معاون وزیر نفت با اشاره به ابالغ مصوبه عرضه 
مهندسی  مطالعات  گفت:  بنزین،  نرخی  تک 
پمپ  سطح  در  سوخت  کارت های  حذف 

بنزین های کشور آغاز شد. 
حذف  جزئیات  درباره  کاظمی  عباس 
سال  ماه  خرداد  از  گفت:  بنزین،  کارت های 
عمال  و  شد  قطع  بنزین  سهمیه های   گذشته 
با کارت  بنزین سوز  سوخت گیری خودروهای 

هوشمند سوخت انجام نمی شود.
مصوبه  اصالح  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی 
از کارت های  استفاده  با  بنزین  تداوم عرضه  و 
این  اصالح  با  کرد:  تصریح  سوخت،  هوشمند 
بنزین  کارتی  عرضه  به  نیازی  دیگر  مصوبه 

نیست.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  نفتی  فرآورده های 
عرضه بنزین به صورت نامحدود انجام می شود، 
اظهار داشت: در جایگاه های سوخت هم کارت 
سوئیچ  و  کلید  عنوان  به   عمال  جایگاه داران 

عمل می کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اخیرا مصوبه 

و  پاالیش  ملی  شرکت  به  نرخی  تک  عرضه 
است،  شده  ابالغ  نفتی  فرآورده های  پخش 
فیزیکی  بر حذف  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در 
بنزین ها، توضیح داد: مطالعات  از پمپ  کارت 
خرید  برای  تا  شده  آغاز  پروژه  این  مهندسی 
بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه داران 

تاکید کرد: کارت هوشمند  نباشد.کاظمی  هم 
سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه های بنزین 
به  نیازی  دیگر  عمال  سهمیه ها  حذف  با  بود، 

استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست.
مصرف  مدیریت  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
بنزین در کشور، یادآور شد: بر اساس آمار در 

طول هفت ماهه نخست امسال تاکنون مصرف 
بنزین در کشور از رشدی حدود ۳.۹ درصدی 
برخوردار بوده و این درحالی است که در طول 
این مدت تعداد خودروهای نوشماره وارد شده 
افزایشی حدود  کشور  نقل  و  ناوگان حمل  به 

۱۰ درصدی داشته است.
پاالیش  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
اینکه  یادآوری  با  نفتی  فرآورده های  پخش  و 
کاهش  نوعی  به  بنزین  سهمیه های  حذف  با 
تبیین  داشته ایم،  کشور  در  سوخت  مصرف 
نقاط مرزی کشور هم  از سوی دیگر در  کرد: 
رشد مصرف بنزین منفی به ثبت رسیده است.
استان های  از  برخی  در  اینکه  بیان  با  کاظمی 
مرزی رشد مصرف بنزین منفی 5 درصد بوده 
منطقی  بنزین  قیمت  اکنون  هم  گفت:  است، 
بوده، مصارف هم مدیریت شده و نگرانی بابت 

تولید بنزین در کشور وجود ندارد.
روزانه  مصرف  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
معادل ۲5 میلیون لیتر سی. ان. جی در کشور، 
خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سبد سوخت 
کشور متنوع بوده و هیچ گونه نگرانی به منظور 

عرضه مطمئن بنزین وجود ندارد.

مصوبه حذف کارت های بنزین ابالغ شد؛

جزئیات تازه از توقف بنزین کارتی

معاون وزیر نفت می گوید، میزان صادرات نفت 
و میعانات گازی ایران تا پایان امسال به حدود 

سه میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.
علی کاردر درباره میزان صادرات نفت ایران، 
افزود: میزان صادرات نفت ایران تا پایان امسال 

به ۲,5 میلیون بشکه افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می گوید، 
بشکه  هزار  حدود 5۰۰  صادرات  به  توجه  با 
میعانات گازی، مجموع صادرات نفت و میعانات 
میلیون  به سه  امسال  پایان  در  گازی کشور 

بشکه در روز خواهد رسید.
الملل  بین  امور  مدیر  قمصری  سیدمحسن 
شرکت ملی نفت نیز در اواسط مهرماه درباره 
وضعیت صادرات نفت ایران گفته بود: روزانه 
حدود ۲,۲ میلیون بشکه نفت خام صادر می 
آتی  های  ماه  در  را  آن  داریم  قصد  که  شود 

افزایش دهیم.
وی یادآور شده بود: با توجه به مشخص بودن 

میزان مصرف پاالیشگاه ها، هر میزان که به 
تولید نفت کشور افزوده شود، صرف صادرات 

خواهد شد.
به گفته وی ۶۰۰ تا ۶5۰ هزار بشکه از نفت 
صادراتی به مقصد اروپا، و بقیه به کشورهای 

آسیایی فرستاده می شود.
تا ۳۰۰ هزار  افزایش ۱5۰  وی درباره مقصد 
بود:  گفته  نیز  خام  نفت  صادرات  ای  بشکه 
نزدیک به ۶۲ درصد نفت خام به آسیا و بقیه 
به اروپا صادر می شود، در صورت افزایش نفت 
صادراتی، به همین نسبت به اروپا یا آسیا صادر 

می شود.
به گزارش ایرنا، ایران قصد دارد ظرفیت تولید 
نفت خود را از سه میلیون و ۸5۰ هزار بشکه 

به بیش از چهار میلیون بشکه افزایش دهد.
قرار است، بخش اصلی از افزایش تولید نفت 
ایران از میدان های مشترک غرب کارون تامین 

شود که نفت آنها از نوع سنگین است.

نفت خیز  مناطق  شرکت  مدیرعامل 
نفتی  میدان  چهار  توسعه  از  جنوب 
چارچوب  در  مخزن،   ۹ بر  مشتمل  کشور 
ملی  شرکت  به  مختص  قراردادهای 
مدل جدید  با  که  نفت خیز جنوب  مناطق 
تفاوت های   IPC نفتی  قراردادهای 

داد. خبر  دارد،  چشمگیری 
بیژن عالی پور، با اعالم این خبر، به تشریح 
قراردادی خاص  چرایی طراحی چارچوب 
مدل  این  از  کلیاتی  بیان  و  شرکت  این 

پرداخت. قراردادی 
نفت  وزارت  نظرخواهی  به  اشاره  با  وی 
ملی  شرکت  از  ایران  نفت  ملی  شرکت  و 
الگوی  درباره  جنوب  نفت خیز  مناطق 
همسو  گفت:  نفتی  قراردادهای  جدید 
مناطق  ملی  شرکت  درخواست،  این  با 
خود  خاص  قراردادی  چارچوب  نفت خیز 
نفت  وزارت  به  رسمی  به طور  و  تهیه  را 
کرد؛  ارائه  ایران  نفت  ملی  شرکت  و 
مدیره  هیئت  در  به تازگی  چارچوب  این 
شده  تصویب  ایران  نفت  ملی  شرکت 

است.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
قراردادی  چارچوب  این  جنوب،  نفت خیز 
این  فنی  امور  کارشناسان  از  گروهی  را 
تهیه کرده اند و مشمول مصوبه ای  شرکت 
مجلس  و  دولت  هیئت  تایید  به  که  است 
مصوبه ها  این  با  و  رسیده  اسالمی  شورای 

ندارد. منافاتی 

قراردادی  چارچوب  تصویب  با  افزود:  وی 
نفتخیز جنوب،  خاص شرکت ملی مناطق 
دنبال  به  نفت  وزارت  که  قراردادی  سبد 

است. تکمیل تر شده  بود،  آن 
ساعت  صد  از  بیش  شد:  یادآور  عالیپور 
قراردادی  چارچوب  طراحی  برای  زمان 
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت 
صرف و برای نهایی شدن آن سه تا چهار 
شده  برگزار  نفت  وزیر  حضور  با  جلسه 

است.
اصالحات  اعمال  از  پس  گفت:  وی 
قراردادی  چارچوب  شدن  نهایی  و 
با  جنوب،  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت 
میدان  چهار  نفت  وزیر  تایید  و  اعالم 
شادگان  و  سفید  رگ  کرنج،   پارسی، 
اساس  بر  توسعه  برای  مخزن   ۹ شامل 
درنظر  شرکت  این  قراردادی  چارچوب 

شد. گرفته 
سه  شامل  مخزن   ۹ این  وی،  گفته  به 
میدان  خامی  و  پابده  آسماری،  مخزن 
و  بنگستان  آسماری،  مخزن  سه  کرنج، 
آسماری  مخزن  سفید،  رگ  میدان  خامی 
و  آسماری  مخزن   ۲ و  پارسی  میدان 

است. شادگان  میدان  بنگستان 
عالیپور گفت: پس از انعقاد قرارداد توسعه 
وزیر  اعالم  اساس  بر  یادشده،  میدان های 
دیگری  میدان های  توسعه  واگذاری  نفت، 
مناطق  ملی  شرکت  به  قالب  این  در  نیز 

بود. خواهد  امکانپذیر  جنوب  نفت خیز 

افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران به روزانه 

3 میلیون بشکه تا پایان امسال

4 میدان نفتی بر اساس »الگوی ویژه قراردادی 
مناطق نفت خیز جنوب« توسعه می یابد
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تورم تولید باال رفت
در حالی تورم تولیدکننده در مهرماه سال جاری به ۰.5 درصد رسیده که 
نسبت به ماه قبل حدود ۱.۴ درصد افزایش دارد.آن طور که بانک مرکزی 
گزارش داده است، شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه به ۲۲۴.5 رسید 
که بیانگر تورم ماهانه ۰.5 درصدی است.همچنین تورم نقطه به نقطه 
)تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( در مهرماه به ۳.۹رسیده و 
تورم ۱۲ ماهه بخش تولید ۳.۲ درصد گزارش شده است.جزئیات تغییرات 
شاخص در بخش تولید بیانگر آن است که تورم حوزه صنعت در ماه قبل 
۰.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۲.۴ درصد رسید. براین 
اساس در گروه خدمات تورم نقطه به نقطه ۷.۶ درصدی گزارش شده 
و در بین مجموعه  گروه های اصلی بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۱۸ 
درصد در صدر قرار گرفته است.افزایش هزینه ها در هتل و رستوران با 
۱۰.۷ درصد و آموزش با ۱۲ درصد از دیگر تغییرات باالی شاخص بهای 
تولیدکننده است. در عین حال که در هیچ یک از گروه ها کاهش شاخص 

اتفاق نیفتاده و روند افزایشی است.
 

کشاورزی
تمامی مطالبات گندمکاران واریز شد  

تمام مطالبات گندمکارانی که بر اساس قانون خرید تضمینی، گندم خود 
را به دولت تحویل داده اند، به حسابشان واریز شده است.امسال بیش از ۱۱ 
میلیون و 5۰۰ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش بیش از ۱۴ 
هزار و 5۰۰میلیارد تومان از سوی دولت خریداری و بهای آن به طور کامل 
به حساب گندمکاران واریز شده است.این گزارش می افزاید: امسال گندم 
خریداری شده از کشاورزان در مقایسه با سال قبل، بیش از ۴۲ درصد رشد 
داشته است و عالوه بر خودکفایی ایران در تولید گندم، برنامه صادرات 
گندم مازاد بر نیاز داخلی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

 
 صادرات 600 هزار تن شیر

معاون وزیر کشاورزی از صادرات ۶۰۰ هزار تن شیر به ۳۰ کشور دنیا خبر 
داد و گفت: خودکفایی گندم به ۱۰۲درصد رسیده است.حسن رکنی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در شهرکرد اظهار کرد: تراز تجاری در بخش 
کشاورزی در سه سال گذشته از هشت میلیارد دالر به سه میلیارد دالر 
رسید و در شش ماهه نخست نزول ۱.5 میلیارد دالری را داشتیم.وی با 
بیان اینکه دیگر نیاز به واردات گندم نداریم بلکه گندم را به سایر کشورها 
صادر می کنیم، افزود: در سال سوم دولت، خودکفایی از ۷۶ درصد به 

۱۰۲ درصد رسیده است.
 

صنعت
»قیر« 30 درصد گران شد  

رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران گفت: تغییرات نرخ خوراک باعث افزایش ۳۰ درصدی 
قیمت فرآورده قیر شد که در نتیجه این امر صادرات این محصول ۷ درصد 
کاهش یافت.حسن تاجیک رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در خصوص تغییرات اخیر نرخ 
خوراک پتروشیمی ها به نسیم آنالین گفت : یکی از اولین محصوالت 
صادراتی که  توسط بخش خصوصی انجام شده است، فرآورده قیر به شمار 
می آید که قرار بود هرگونه تغییرات قیمتی براساس فرمول های از پیش 

تعیین شده توسط بخش خصوصی تعیین شود.
 

  بازار روغن نباتی کشش افزایش قیمت ندارد
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با بیان اینکه بازار روغن نباتی 
کشش افزایش قیمت ندارد، گفت: در حال حاضر کارخانجات با نصف 
ظرفیت، روغن تولید می کنند.داریوش محمودی با اشاره به اینکه قیمت 
روغن نباتی از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزایشی نداشته است، به مهرگفت: ما 
پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت دادیم که در مردادماه مجوز افزایش 
قیمت ۹ درصدی ابالغ شد.وی با بیان اینکه به دلیل ماه مبارک رمضان 
این افزایش قیمت به اجرا نرسید و پس از آن هم به دلیل نبود کشش 
در بازار نتوانستیم این مصوبه را به طور کامل اجرا کنیم،  افزود: در حال 
حاضر کارخانجات مجوز افزایش قیمت روغن نباتی را دارند اما چون در 
بازار موضوع رقابت مطرح است، فعال مصوبه افزایش قیمت را بطور کامل 

اجرا نکرده اند.
 

 بیمه
فروش بیمه نامه با نرخ غیرفنی، هنر نیست

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه فروش بیمه نامه با نرخ غیرفنی و 
کمتر از قیمت تمام شده و فنی هنر نیست تاکید کرد که شرکت های بیمه 
نباید برای ورشکستگی با یکدیگر رقابت کنند.عبدالناصر همتی رئیس کل 
بیمه مرکزی ضمن اشاره به عملکرد شش ماهه صنعت بیمه در سال 
جاری، از همراهی و احساس مسوولیت مدیران شرکت ها در کنترل و 
اصالح روند فروش بیمه شخص ثالث و وضعیت ذخایر فنی الزم برای 
خسارت های معوق قدردانی کرد.وی با اشاره به رشد سریع خسارت های 
بیمه های تکمیلی درمان و فاصله گرفتن هزینه های پوشش های درمانی 
از حق بیمه های آن، خواستار توجه جدی شرکت های بیمه به این بخش 

مهم از پرتفوی صنعت بیمه و کنترل آن شد. 
 

سکه و ارز
دالر 3615 تومان شد

صرافی های تهرانی روزگذشته  هر دالر آمریکا را با قیمت ۳۶۱5 تومان و 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی را با قیمت یک میلیون و ۱۱5 هزار تومان 
می فروشند.صرافی های خیابان فردوسی روزگذشته  )یکشنبه نهم آبان 
ماه( هر دالر آمریکا را با قیمت ۳۶۱5 تومان، یورو را با قیمت ۳۹۷۶ 
تومان، پوند را با قیمت ۴۴۳۶ تومان و درهم امارات را با قیمت ۹۸۸ 
تومان به متقاضیان می فروشند.سکه فروش های بازار سبزه میدان هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با قیمت یک میلیون و ۱۱5 هزار تومان 
و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را با قیمت یک میلیون و ۱۰۳ هزار 
تومان فروختند.همچنین نیم سکه بهار آزادی را با قیمت 5۶۰هزار تومان، 
ربع سکه بهار آزادی را با قیمت ۲۹5هزار تومان و سکه یک گرمی را با 

قیمت ۱۸۷هزار تومان به فروش رساندند..
 

 فناوری و ارتباطات
99 درصد خانواده های ایرانی دارای تلفن شدند

براساس آمارگیری از خانوارهای ایرانی تعداد ۲۳ میلیون و ۹۷۷ هزار و 
۱۰۹ خانوار به تلفن )اعم از ثابت و سیار( دسترسی دارند.در سالیان اخیر 
فناوری اطالعات و ارتباطات تحوالت گسترده ای را در تمامی عرصه های 
اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری 
به گونه ای است که دنیای امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک 

جامعه اطالعاتی است.
 

 22 میلیون ایرانی موبایل ندارند
آمار »جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه« در سال ۹۴ نشان 
جزو  نفر  نفری۲۱,۸۷۳,5۱۸   ۷۸,۹55,۸۱۲ جمعیت  از  که  می دهد 

جمعیت غیرکاربر تلفن همراه بوده اند.
مقایسه خانوارهای کشور در طول سه دوره آخر آمارگیری از شاخص های 
ارتباطات نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ سهم  فناوری اطالعات و 
خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت 
نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲,۶ درصد، ۲۲,۲ درصد و ۳۴,۱ درصد 
و نسبت به سال ۱۳,۲ به ترتیب ۱,۱ درصد، ۱۱,5 درصدو ۱۷,۷ درصد 

بیشتر شده است.

عدم تحقق 25.6درصدی درآمدهای بودجه
تحقق ۲5.۶  عدم  از  رئیس جمهور  معاون  مشاور 
نخست  ماههای  در  بودجه  درآمدهای  درصدی 
تراز  زد  حدس  می توان  گفت:  و  خبرداد  امسال 
با کسری ۲۲هزار و ۳5۰میلیارد  عملیاتی دولت 
تومانی همراه باشد.اسماعیل جلیلی با اشاره به وجود 
مشکل کسری بودجه در دولت گفت: گزارش بانک 
مرکزی از بودجه عمومی دولت در چهار ماه نخست 
در  دولت  درآمد  کل  که  می دهد  سال ۹5نشان 
این مدت به ۳۹ هزار و ۷5۰ میلیارد تومان بالغ 
این رقم نشانگر آن است که دولت در  شده که 
درصدی   ۲5.۶ تحقق  عدم  با  زمانی  دوره  این 
درآمدهای پیش بینی شده روبرو بوده است.مشاور 
معاون رئیس جمهرو افزود: عملکرد مالی دولت در 
سه  ماه، حدود  چهار  این  در  مالیاتی  درآمدهای 
بوده  از فروش نفت  ناشی  برابر درآمدهای دولت 
معادل  ایران  مالیاتی  درآمد  که  نحوی  به  است؛ 
۲۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که دولت 
در همین دوره زمانی چهارماهه، از محل فروش 
نفتی، درآمدی معادل ۱۰.5  فرآورده های  و  نفت 
هزار میلیارد تومان کسب کرده؛ اگرچه دلیل اصلی 
کاهش ۲5 درصدی درآمد نفتی دولت در چهار ماه 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 
کاهش  قیمت نفت در بازارهای بین المللی بوده 
است.وی در خصوص عملکرد مالی دولت تا پایان 
تیرماه امسال خاطرنشان کرد: هر چند درآمدهای 
مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته؛ 
اما نسبت به رقم مصوب مالیات در بودجه سال 
تومان  میلیارد  هزار  مدت ۳5.۲  این  در  که   ۹5
بوده؛ دولت با عدم تحقق ۱5 درصدی درآمدهای 
مالیاتی نیز روبرو بوده است؛ ضمن اینکه با مقایسه 
درآمدها و هزینه های دولت در چهار ماه ابتدایی 
امسال، می توان حدس زد که تراز عملیاتی دولت 
در این دوره زمانی با کسری ۲۲ هزار و ۳5۰ میلیارد 

تومانی همراه باشد.
 

 بازرگانی
ایجاد دفتر تجاری بلژیک در ایران  

نخست وزیر ایالت فالندر بلژیک با اعالم اینکه این 
دولت در حال ایجاد دفتر تجاری در ایران است، 
سه  بین  اقتصادی  روابط  ارتقای  ما  هدف  گفت: 
در  بورژوا«  است.»گرت  ایران  و  بلژیک  منطقه 
ایران و  مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان 
بلژیک گفت: بلژیکی ها شرکای قابل اتکایی برای 
ایران هستند و تاکنون موافقتنامه های زیادی را 
در سراسر جهان به امضا رسانده  و آماده اند که این 
موافقتنامه ها را با ایران هم امضا کنند.وی با بیان 
اینکه شرکت های بلژیکی نقش مهمی در خدمات 
و تولید در سطح جهان دارند، افزود: این خدمات 
توسط بنگاه های کوچک و متوسط که ستون فقرات 

کشور بلژیک هستند، ارائه می شوند.
 

بانک
راه اندازی 5 دستگاه ویژه نابینایان 

در شعب بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به استقبال صورت 
دستگاه  اولین  اندازی  راه  خصوص  در  گرفته 
ظهیراالسالم  شعبه  در  بانک  این  نگار  برجسته 
تهران از راه اندازی 5 دستگاه دیگر توسط بانک 
سپه برای بهره مندی روشندالن از خدمات بانکی 
خبرداد. محمدکاظم چقازردی گفت: با توجه به 
رسالت اجتماعی بانک سپه به عنوان یک بانک 
به  خدمات  ارائه  برای  مردم  خدمتگزار  و  دولتی 
اقشار مختلف جامعه، این بانک در گام اول اقدام 
به راه اندازی اولین دستگاه برجسته نگار در شعبه 
ظهیراالسالم تهران کرده است.وی افزود: با توجه به 
استقبال از این حرکت بانک سپه و تمایل واحدهای 
مذکور،  اقدام  توسعه  برای  بانک  این  شهرستانی 
طبق توافق صورت گرفته با شرکت تأمین کننده 
دستگاه و انجمن نابینایان ایران، شهرهای بزرگ 
تهران، اصفهان، شیراز ، مشهد و تبریز برای نصب 5 

دستگاه تعیین شده اند.
 

 برگزاری کنفرانس مدیریت ریسک 
سازمانی با حمایت بانک ملت

 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک 
مشارکت  و  ملت  بانک  حمایت  با  سازمانی 
شرکت خدمات انفورماتیک و شهرداری تهران، 
ایران  ملی  کتابخانه  های  همایش  سالن  در 

برگزار شد. 
در  سازمانی  ریسک  همایش،مدیریت  این  در 
مدیریت  در  داخلی  حسابرسی  نقش  عمل، 
اعتباری  بندی  رتبه  جایگاه  سازمانی،  ریسک 
ریسک  بین  رابطه  ریسک،  مدیریت  در 
ها،  سازمان  رقابتی  تداوم  و  انسانی  سرمایه 
و  بیمه  صنعت  در  سازمانی  ریسک  مدیریت 
سازمانی  ریسک  مدیریت  در  اکچوئری  نقش 
بررسی گذاشته شد.دکتر رضا  و  به بحث   ... و 
یاریفرد، مدیر واحد مدیریت ریسک بانک ملت 
عنوان  با  کنفرانس  این  در  خود  سخنرانی  در 
ریسک  مدیریت  بر  عمل،  در  ریسک  مدیریت 
سازمانی متناسب با حجم فعالیت ها و نوع کار 
ریسک،  مدیریت  گفت:  و  کرد  تاکید  سازمان 
وظیفه تک تک افراد یک سازمان است و باید 

به یک وظیفه تبدیل شود.

حمایت بانک پارسیان از تیم کاراته کشور
بانک پارسیان با حمایت مالی از تیم ملی کاراته 
های  رقابت  دوره  سومین  و  بیست  در  ایران 
ایستادن  شادمانی  در   ، جهان  قهرمانی  کاراته 
بر سکوی جهانی این رشته ، با اعضای تیم ملی 

کاراته کشور ، سهیم شد .
در   ، پارسیان  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاراته  های  رقابت  دوره  سومین  و  بیست 
ملی  تیم   ، اتریش   لینز  در  جهان  قهرمانی 
کاراته کشورمان برای نخستین بار با کسب دو 
مدال طال ) سجاد گنج زاده و امیر مهدی زاده( 
ا...  ذبیح  عباسعلی،  ) حمیده  برنز  مدال  و سه 
پورشیب و علی اصغر آسیابری( بهترین عملکرد 
را از خود در تاریخ برگزاری رقابت های جهانی 

به ثبت رساند.

خبر خبر

گروه اقتصاد -  مریم بهنام راد: منابع انسانی و 
تحقیق و توسعه از عوامل مهم در کیفیت خودرو 
است و خودروسازی های داخلی ما همانند دنیای 
پیشرفته و صنعتی در این زمینه عمل نکرده اند. از 
دل تحقیق و توسعه خارجی ها گاهی خودروهایی 
به بازار روانه می شود، که برای مصرف کنندگان 
و  تحقیق  در  بیشتر  گذاری  دارد،سرمایه  تازگی 
توسعه به تبع خود استانداردهای سختگیرانه تر 
و کنترل کیفیت دقیق تری ترسیم می کنند.از 
دهه ۸۰ به بعد خودروسازی کشور جهش پیدا 
کرد و توانست با مشارکت و همکاری خودروسازان 
خارجی کیفیت خودروها به حد مطلوبی دست 
این  در  شدن  صنعتی  با  هنوز  ولی  است  یافته 
بخش غاصله زیادی است .بازار خودرو این روزها 
هنوزهم به رسم سال های  گذشته  ناخوش است 
و روی آرامش ندارد. از همان روزهایی که تحریم 
های شدید علیه خودرو سازی کشور اعمال شد و 
نوسانات شدید بازار ارز و سکه اوضاع اقتصاد ایران را 
به هم ریخت تا امروز که در برهه زمانی پسا تحریم 
قرار گرفتیم  ،خودرو همچنان پله های گرانی را می 
پیماید و خودرو سازان به هیچ وجه حاضر نیستند 
قیمت خودرو های تولیدی خود را که با کاهش 
متقاضی هم مواجه هستند کاهش دهند.با این 
تفاسیر می توان گفت با وجود اینکه خرید و فروش 
خودرو در کشور راکد است و بازار خودرو سازان و 
واردکنندگان خودرو کساد است اما باز هم روز به 
روز خودرو گران می شود و کسی نمی داند دلیل 
این همه گرانی چیست؟البته شاید بتوان گفت  در 
صورت کنترل نرخ ارز و شماره گذاری خودروهای 
خارجی، قیمت خودرو در بازار پایین خواهد آمد 
نیز در کنار  و  عرضه قطره چکانی خودروسازان 
عطش بازار، به رشد قیمت ها در بازار خودرو کمک 
کرده است.باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده 

وضعیت خودرو به کجا می رسد؟
سیاست های کاهش قیمت خودروها

پدید  فرصتی  دیگر  بار  خودرو  قیمت  افزایش 
آورده تا به مسائل مختلف پیرامون خودروسازی 
با  که  شود،  توجه  کشور  در  خودرو  وضعیت  و 
توجه به ارتباط وسیع مردم با حوزه خودروسازی 
قرار  اولویت  در  خودروسازی  حوزه  تحوالت 
و  اقتصادی  کارشناسان  از  است.بسیاری  گرفته 
متخصصین خودرو بر این عقیده اند که تصویب 
افزایش قیمت خودروها آن هم در شرایط رکود و 
کسادی بازار خودرو و درحالی که افزایش کیفیتی 
وجود نداشته یک عمل متناقض است و در این 
میان می باید سیاست های کاهش قیمت خودروها 
دنبال شود تا مصرف کننده را تشویق به خرید کند.

دارند  اصرار  ها  خودروسازی  هنوز  این،  وجود  با 
که قیمت های خود را باال نگه دارند و در برخی 
موارد حتی تقاضای افزایش قیمت را نیز دارند.
پیش بینی برخی از کارشناسان بر این است که 
ادامه روند موجود، در آینده ای نزدیک باعث از 
بین رفتن کامل این صنعت درکشور خواهد شد 
مواضع خود  در  ها همچنان  اگر خودروسازی  و 
اصرار داشته باشند، به زودی شاهد تعطیل شدن 
بود. خواهیم  کشور  صنایع  ترین  مهم  از  یکی 
سال ها در کشور موضوع تولید خودرو با کیفیت 
پایین و قیمت باال مورد انتقاد مشتریان خودرو و 
کارشناسان صنعت است،این درحالی است که با 
وجود وعده هر ساله خودروسازان مبنی برتالش 
برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی تا کنون 

این مهم عملیاتی نشده است.
این روزها یکی از مهم ترین مطالبی که بر ذهن 
اذعان نقش می بندد اخبار و تحوالت مربوط به 
است.سال  درکشور  خودروسازی  و  خودرو  حوزه 
با کیفیت  تولید خودرویی  ها در کشور موضوع 
پایین و قیمت باال مورد انتقاد مشتریان خودرو و 
کارشناسان صنعت است،این درحالی است که با 
وجود وعده هر ساله خودروسازان مبنی بر تالش 
برای ارتقاء کیفیت خودروهای تولیدی تا کنون این 

مهم عملیاتی نشده است.
 ، عزیزی  ،محمد  نظرات  و  اظهارات  ادامه  در 

معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضوکمیسیون 
 ، زارعی  محمد  غالم  اسالمی-  شورای  مجلس 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
کمیسیون  عضو   ، کبیری  تقی  -سید  اسالمی 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی - زهرا سعیدی 
، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
اقتصادی  کمیسیون  عضو   ، کوهکن  -محسن 
مجلس شورای اسالمی  را در خصوص مشکالت 
و موانع و بی توجهی به صنعت خودرو ،کیفیت 
این محصوالت و مشتری مداری در این صنعت 

را می خوانیم .
قیمت خودرو با چه توجیهی افزایش می یابد؟

 عزیزی در این رابطه معتقد است :  مشکل اصلی 
و اساسی صنعت خودرو کیفیت است.کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس بارها با مسئوالن وزارت 
صنعت،معدن و تجارت و شرکت های خودروسازی 
در این خصوص نشست تشکیل داده و کیفیت 
پایین خودروها را متذکر شده و این مسئله رفع 

نشده است.
دولت هر روز اعالم می کند که نرخ تورم کاهش 
یافته،بنابراین افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی 
چه توجیهی دارد؟.افزایش قیمت خودرو با افزایش 
از فروش همراه  افزایش خدمات پس  و  کیفیت 
نبوده است. آیا افزایش قیمت با افزایش کیفیت و 
افزایش خدمات پس از فروش همراه بوده است؟ 
مشخص نیست شورای رقابت افزایش قیمت ها 
بررسی کرده  را  افزایش قیمت ها  برای  و مجوز 
است یا خیر؛ شورای رقابت باید بر این تغییرات 
قیمتی نظارت کند.  با استفاده از قطعات بهتر باید 
روند مراجعه مردم به تعمیرگاه های خودروسازان 
یا توقف و ماندگاری خودروها در نمایندگی های 
هراندازه  به  شود،  کمتر  فروش  از  پس  خدمات 
مراجعه مشتریان خودرو برای دریافت خدمات پس 
از فروش کمتر شود در افزایش میزان رضایتمندی 

آنها دخیل خواهد بود.
تطبیق قیمت گذاری با واقعیت

کیفیت  افزایش  برای  راه  : تنها  گوید  می  زارعی 
با  مشترک  های  ایجاد شرکت  قیمت  کاهش  و 
است،به  خارجی   های  شرکت  واقعی  برندهای 
گونه ای که به عنوان مثال با نمایندگی فرانسوی 
پژو قرارداد منعقد شود.  سرمایه گذاری شرکت 
حرکت  خودرو  صادرات  سمت  به  باید  خارجی 
خودرو ۳۰  صادرات  برای  مقدار  کمترین  کنیم، 
درصد درنظر گرفته شده که این ۳۰ درصد باید 
توسط برند خودروی خارجی صادر شود،تا بتوان 
های  هزینه  که  زمانی  تا  داشت.  محصول  تنوع 
سربار کاهش نیابد،کیفیت خودروها افزایش نیافته 
و قیمت ها کاهش نمی یابد و قیمت متناسب 
بند  نیم  نیست.  خودروهای خارجی  با کیفیت 
وارد کشور می شود .قیمت واقعی  خودروها این 
میزانی نیست که به مردم داده می شود و متاسفانه 
را  خارجی  خودروهای  پکیج  داخلی  خودروهای 

ندارند..
حمایت از صنعت خودرو سازی از چه راهی ؟

تعرفه واردات خودرو گاهی به صد درصد رسیده و 
در برهه ای از زمان پس از افزایش ناگهانی قیمت 
ارز کاهش پیدا کرد،اما همچنان تعرفه های باال 

برای واردات خودرو وضع می شود که در واقع سبب 
افزایش قیمت خودروهای داخلی می شود. مقرر 
شده بود که در یک بازه پنج ساله تعرفه واردات 
یک  در  خودروسازان  کند،  پیدا  کاهش  خودرو 
برنامه مدون مشخص کنند که چه زمانی با افزایش 
کیفیت خودروی داخلی توان رقابت با خودروهای با 
کیفیت را دارند، تا بتوان درصدی از تعرفه را کاهش 
داد. اگر از صنایع دیگر همانند خودروسازی حمایت 
می شد، قطعا این صنایع شکوفا می شدند، اگر 
تعرفه 5۰ درصدی برای هر یک از صنایع دیگر 
کشور در نظر گرفته شود، رشد چشمگیری پیدا 
می کنند. باید علل عدم کیفیت چشمگیر خودرو 
علی رغم حمایت های همه جانبه ریشه یابی شود.
افزایش قیمت با کیفیت کنونی خودروهای داخلی 
علی رغم تعرفه های باال، بازهم امکان رقابت و بازار 

را از خودروسازان داخلی می گیرد.
اشباع بازار از خودروهای بی کیفیت

کبیری  چنین  می گوید :هر چند خودروهای 
چینی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند، اما این 
خودروها به دلیل قیمت مناسب و تنوع محصوالت 
بازار خودروی کشور را قبضه کرده اند. با ارتباط 
با خودروسازان خارجی می توان مشکل کیفیت 
خودروهای داخلی را حل کرد. به دنبال همکاری 
باید تولید  با خودروسازان خارجی، خودروسازان 
خودروهای قدیمی را متوقف کرده و کیفیت برخی 
دیگر از محصوالت را نیز ارتقا دهند. خودروسازان 
داخلی باید هدف خود را صادرات محصوالتشان 
صورت  درآن  دهند،  قرار  خارجی  کشورهای  به 
تضمین  درکشور  تولیدی  خودروهای  کیفیت 
از  می توانند  نیز  داخلی  مصرف کنندگان  و  شده 
خودروهایی باکیفیت مناسب استفاده کنند.بین 
قیمت و کیفیت خودرو رابطه منطقی وجود ندارد و 
در واقع شاهد نوعی پارادوکس بین قیمت و کیفیت 
خودرو هستیم. وقتی مدل یک خودرو و برخی از 
آپشن های آن تغییر می کند،دلیل برطراحی جدید 
خودرو نیست،لذا با این بهانه نباید قیمت خودرو 
را افزایش داد. باید الگوهای جدید طراحی شده و 
جایگزین خودروهای قدیمی شود. اگرخودروسازان 
ارائه مدل  افزایش کیفیت و  برای  اراده ای  هیچ 
های جدید نداشته باشند، بازار داخلی را از دست 

خواهند داد.
مردم باید تاوان سوءمدیریت  خودروسازان 

را بپردازند
باید  ایران  سعیدی معتقد است :متأسفانه مردم 
کمترین  که  خودروسازانی  سوءمدیریت   تاوان 
احساسی به مردم ندارند را بدهند.مصرف کنندگان 
بهای اضافی کدام خالقیت جدید خودروسازان را 
پرداخت می کنند.مشخص نیست مصرف کنندگان 
بهای اضافی ناشی از افزایش قیمت را به دلیل کدام 
پرداخت  و خدمت جدید خودروسازان  خالقیت 
طول  در  کشور  بزرگ  خودروساز  می کنند.دو 
سال های گذشته نشان دادند که بازار را هرگونه 
که  نیست  می کنند.مشخص  اداره  بخواهند  که 
این افزایش قیمت به چه علتی انجام شده است، 
خودروهای  کیفیت  در  تغییری  گونه  هیچ  زیرا 
داخلی مشاهده نمی شود و کیفیت این خودروها 
اگر نازل نشده باشد به طور حتم ارتقا نیافته است. 

به علت  کشور  بزرگ  ساز  خوردو  دو  هم اکنون 
داشتن حمایت های بی دریغ دولت و داشتن انحصار 
در بازار ایران از سودهای کالنی بهره می برند. اگر 
افزایش قیمت خودروهای داخلی با افزایش کیفیت 
پیش  آنچنانی  مشکل  بود،  همراه  خودروها  این 
برای همه مردم سئوال  ولی هم اکنون  نمی آمد، 
است که این افزایش قیمت برای تغییر در کدام 
آنها  نازل  از خودروهای داخلی و کیفیت  بخش 
اتفاق افتاده است. مسئوالن صنعت خودروسازی 
کشور به تعهدهای خود مبنی بر افزایش سطح 

کیفی تولیدهای خود عمل نکرده اند
حاشیه امنیت خودروسازان، عامل تولید 

خودروهای بی کیفیت
حمایت بی مورد از خودرو سازان کشور را دلیل 
داخل  تولید  خودروهای  پایین  کیفیت  اصلی 
برشمرد و از کیفیت سوخت تولیدی در داخل به 
عنوان مشکل اصلی خودروهای وارداتی، انتقاد کرد.
متاسفانه خودرو سازان به پشتوانه حاشیه امنیتی 
که دارند خودروهای تولیدی خود را با هر کیفیتی 
و با قیمت های غیر واقعی به فروش می رسانند.
داخل  در  تولیدی  سوخت  کیفیت  بودن  پایین 
کشور، خودروهای تولیدی داخل کشور را پرمصرف 
است هم اکنون در پاالیشگاه های داخلی، سوخت 
مناسب برای خودروهای با کیفیت و کم مصرف 
وارداتی تولید نمی شود و این موضوع باعث به 
شده  خودروها  این  برای  مشکالتی  آمدن  وجود 
است که اتفاق با هدف کلی کشور مبنی بر اصالح 
انرژی، مغایرت دارد.  تک قطبی  الگوی مصرف 
بودن صنعت خودرو سازی کشوریکی از انتقادات 
بزرگ است .متأسفانه دو خودروساز بزرگ در کشور 
وجود دارند که با توجه به نبودن رقیب در این 
حوزه و همچنین داشتن حاشیه امنیت مناسب، 
خودروهای خود را با هر کیفیتی تولید می کنند 
و تنها به فکر کمیت هستند و کیفیت خودروهای 

تولیدی در دستور کار آنها نیست.
تحقق اقتصاد مقاومتی با کیفی سازی 

محصوالت
کوهکن می گوید : حفظ صنعت خودرو و تقویت 
تولید واشتغال یکی ازاولویت های مهم کشور است، 
تحقق اقتصادمقاومتی با افزایش تولید داخلی،کیفی 
و  واردات  به  وابستگی  محصوالت،کاهش  سازی 
جلوگیری از خروج ارز امکانپذیر خواهد شد. در 
افزایش کیفیت خودروهای داخلی،  صورت عدم 
محصوالت خارجی جایگزین آنها می شوند، که 
مشکل خودروهای خارجی نیز ارائه خدمات پس 
یک  است؛گویا  گفتنی  است.درپایان  فروش  از 
نوع لجبازی بین تولیدکنندگان خودرو و مصرف 
کننده در بازار ایجاد شده و دیگر مصرف کننده 
های خودرو تحت هیچ شرایطی، حاضر به خرید 
به  نیستند.دراین شرایط  بی کیفیت  محصوالت 
نظر می رسد که برای بقای خودروسازی ها در 
تا  و  باشد،  مشتریان  نظر  جلب  راه،  تنها  کشور 
زمانی که تولید کنندگان داخلی نتوانند همچون 
گذشته اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، روند 
کاهش تولید بیشتر خواهد شد، که یکی از راه های 
پیشنهادی کاهش هزینه سربار و به تبع آن کاهش 

قیمت خودرو است
واردات در سایه بی نظارتی

مجوز واردات خودرو تنها باید به نمایندگی های 
رسمی که امکانات تعمیر و نگهداری این خودروها 
را داشته باشند، داده شودبی کیفیت ترین خودروها 
از جمله خودروهای چینی در سایه بی نظارتی وارد 
کشور می شود، که متأسفانه عزمی برای کاهش 

واردات آن وجود ندارد.
واردات خودرو از هر نوع و از هر کشوری ضربه 
به اقتصاد کشور است.در سال اقتصاد مقاومتی به 
جای اینکه به فکر توسعه صنعت خودرو داخلی 
و افزایش کیفیت و کمیت آن باشیم، به دنبال 
وادرات آن هستیم.مجلس باید با استفاده از بازوی 
نظارتی خود واردات خودرو را کنترل کند و وزارت 
صنعت نیز با اعمال تعرفه های میزان واردات را 

کاهش دهد.

زمان کیفی سازی محصوالت فرانرسیده ؟

بـازار سـرد خـودروهای بـی کـیفیت

با اقدامات نظارتی بانک مرکزی کاهش سوددهی 
با  و  رسیده  کف  به  ها  بانک  زیان  افزایش  و 
شرایط  و  مسکن  بازار  معامالت  حجم  بهبود 
اقتصادی، پیش بینی می شود سود بانک ها در 
سال جاری افزایش یابد.حمید زمان زاده مدیر 
پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه 
وضعیت سوددهی بانک ها در سال ۹۴ چندان 
اظهارداشت:  نیست،   ۹۲ سال  با  مقایسه  قابل 
بانک  توسط  بانک ها  مالی  صورت های  اصالح 
مرکزی موجب افزایش شفافیت و کشف زیان 
های پنهان در صورت های مالی بانک شد.وی با 
اشاره به کاهش سوددهی بانک ها در سال ۹۳ 
نسبت به سال ۹۲، افزود: درست است که اقتصاد 
اما  از رکود خارج شد  تا حدودی  این سال  در 
بازار دارایی ها در رکود بود و سودی که معموال 
بانک ها شناسایی می کنند از محل سود در این 
و  پولی  پژوهشکده  پژوهشی  است.مدیر  بازار 
بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین کاهش 
سوددهی بانک ها در سال ۹۳ طبیعی است اما 
آنچه که در سال ۹۴ رخ داد متفاوت از سال های 
اتفاق )کاهش شدید  از این  قبل است. بخشی 
سود سیستم بانکی و زیان ده شدن برخی بانک 
ها( ناشی از شرایط اقتصادی بود زیرا سال ۹۴ 
وضعیت بدتر از سال ۹۳ بود،اما شناسایی زیان 
در صورت های مالی بانک ها به دلیل اقدامات 
مالی  و شفاف شدن صورت های  مرکزی  بانک 
بود.وی با بیان اینکه در سال های گذشته اغلب 
بانک ها ذخایری برای مطالبات معوق و سوخت 
شده در نظر نمی گرفتند و عمال از این مسیر 
سودهای موهومی شناسایی می کردند، گفت: 
التبه در سال ۹۲ و ۹۳ بازار دارایی ها وضعیت 
بهتری داشت و بانک ها می توانستند با فروش 

دارایی سود حاصل کنند.

افزایش 7 درصدی هزینه های بانکداری
بین المللی،  بانکی  خدمات  کارشناس  یک 
درصدی   ۷ افزایش  با  را  بانکداری  هزینه های 
نرخ  کاهش ۴درصدی  گفت:  و  دانست  مواجه 
کل  به  سرایت  حال  در  جهانی  بانکداری  سود 
امور  دنیا است.به گزارش وزارت  بانکی  صنعت 
اقتصادی و دارایی، الکساندر دمبیتز با اشاره به 
تحول بانکداری در دنیا و ایران و تفاوت در ارائه 
در  تکنولوژیک  تغییرات  گفت:  بانکی  خدمات 
حوزه بانکداری به نحوی است که بانکها با فشار 
باعث  فشار  این  و  بوده  روبرو  تکنولوژی  شدید 
بانکداری  خدمات  سرویس های  ارائه  در  تغییر 
در دنیا شده است.این کارشناس خدمات بانکی 
در  بانکداری  هزینه های  به  اشاره  با  بین المللی 
بر  زیادی همچنین  فشار  افزود:  و جهان  ایران 
روی هزینه های خدمات بانکی وجود دارد و نوع 
مدیریت حاکمیت در این مساله بسیار مهم است 
و بانک مرکزی با روند رو به رشد هزینه ها، بر 
تصریح  دارد.وی  حساسیت  هزینه ها  این  روی 
کرد: امروزه بزرگترین بانک های جهانی و حتی 
بانک های محلی، از کاهش سود و افزایش هزینه 
رنج می برند و در کل جهان، این افزایش هزینه ها 
حدود ۷ درصد برآورد شده؛ بنابراین با توجه به 

اینکه تحمل فشار هزینه ها بسیار مشکل است؛ 
بانکها نمی توانند همان حجم تجارت را داشته 
در  آنچه  بنابراین  کنند.  حفظ  را  خود  سود  و 
بانکداری امروزی اهمیت دارد، مدیریت منابع و 
تکنولوژی است.دمبیتز در ادامه گفت: در خارج 
ایران، فشار روی سود بسیار زیاد است و حدوداً 
کاهش ۴ درصدی روی نرخ سود وجود دارد و 
در دیر یا زود این کاهش به کل صنعت بانکی 
جهان سرایت می کند؛ البته باید توجه داشت که 
بازار بانکداری ایران جذابیت های بسیاری دارد و 
به خاطر صنعت رو به رشد، افراد تحصیل کرده، 
و  غنی  طبیعی  منابع  میلیونی،   ۸۰ جمعیت 
به  که  است  جذاب  بازاری  زیاد،  پول  حجم 
شرکتها و بانکهای ایرانی پیشنهاد می شود برای 
جهانی شدن، خود را منطبق با تغییرات جهانی 

کنند.
افزایش هزینه های خدمات بانکی

حوزه  مدیر  یک  راسی،  حسین  همچنین 
در  که  روندی  گفت:  نیز  بانکی  سخت افزار 
آرام  روند  یک  دارد،  وجود  دنیا  کل  در  بانکها 
ولی در حال رشد است که سیستم های بانکی، 
یک  به  داخلی  و  محلی  بسته  سیستم های  از 
تغییر  امکان  که  خواهند شد  تبدیل  باز  بسته 

در هر قسمت آن وجود خواهد داشت؛ این روند 
پیشرفت ادامه دارد و بانکها باید خود را با این 
روند رشد منطبق کنند؛ چراکه گریزی از این 
تغییرات نیست و برای تطبیق با این روند رو به 
رشد تکنولوژی باید، از سیستم باز استفاده کرد 

که به راحتی قابل تغییر است.
وی افزود: هزینه سخت افزار در سال ۹5 حدود 
هزینه  درصد،  و ۲۰  بانک ها   هزینه   5۰درصد 
خدمات بود و نرم افزار در تمام طول این سال ها 
۳۰ درصد هزینه بانک ها بوده؛ اما هزینه سرویس 
اکنون به 5۰ درصد افزایش یافته است.به گفته 
راسی، تصویر روشنی از چشم انداز نیازهای جدید 
مشتری و دیده بانی فناوری و خدمت ترسیم شده 
که مسیر تکاملی را به سمت اهداف راهبردی آن 
نشان می دهد؛ در این میان در ایران نیز، هسته 
مرکزی و یکی از مولفه های اصلی این چشم انداز 
است،  مشتریان  صدای  بازتاب  واقع  در  که 
بازتعریف و توسعه بستری منسجم و پایدار بر 
مبنای پلتفرمی سبک وزن مبتنی بر معتبرترین 
و کارآمدترین استانداردها و معماری با حداکثر 
انعطاف پذیری و توسعه پذیری است.وی تصریح 
از  دسترسی پذیری  که  باز  پلتفرم  این  کرد: 
ویژگی های آن است این امکان را برای مشتریان 
فراهم خواهد ساخت که آنها بتوانند محصوالت و 
سرویس های خود را بر اساس نیازشان با سرعت 
و عملکرد مستقل و صرفاً با منابع داخلی خود 
توسعه داده، به نوآوری و ارزش آفرینی بپردازد 
و به سطح مطلوبی از سرویس دهی برسند که 
ساخت چنین پلتفرمی، نیازمند تشکل و ساختار 
و  پلتفرم  این  پیچیدگی  با  مناسب  سازمانی 
تعریف و پیاده سازی مجموعه ابزار و روندهایی 
است که زیرساخت پایدار این پلتفرم را تشکیل 

خواهد داد.

بر اساس بررسی های جهانی؛کاهش 4درصدی نرخ سود در دنیا

پیش بینی افزایش سود در سال 95
هزینه سخت افزار در سال 95 حدود 50 درصد هزینه  بانک ها  و 20 درصد، هزینه خدمات بود 
و نرم افزار در تمام طول این سال ها 30 درصد هزینه بانک ها بوده؛ اما هزینه سرویس اکنون به 
50 درصد افزایش یافته است.  تصویر روشنی از چشم انداز نیازهای جدید مشتری و دیده بانی 
فناوری و خدمت ترسیم شده که مسیر تکاملی را به سمت اهداف راهبردی آن نشان می دهد؛ 
در این میان در ایران نیز  هسته مرکزی و یکی از مولفه های اصلی این چشم انداز که در واقع 

بازتاب صدای مشتریان است 
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ی  تازه  آهنگ  تک  نام  توام«  »با 
وی  که  است  امیری  خواجه  احسان 
سریال  تیتراژ  برای  را  قطعه  این 

»هشت و نیم دقیقه« خوانده است.
تک آهنگ تازه احسان خواجه امیری، 
خواننده موسیقی پاپ ایران، که همان 
برای سریاِل درحال  تیتراژخوانی وی 
است،  دقیقه«  نیم  و  »هشت  پخش 

منتشر شد.
نام  این قطعه را که »با توام«  آهنگ 
دارد، مهرداد نصرتی ساخته و تنظیم 
آن را هم ایمان حجت عهده دار بوده 

است. 
ترانه ی آهنگ »با توام« را نیز حسین 

غیاثی سروده؛ ترانه یی که این گونه آغاز می شود:
»با توام، ای رفته از دست
هر کجا باشم، غمت هست

کاش روز رفتن تو
گریه چشمم را نمی بست...«.

این  در  عالمی  میالد  و  پویان  جعفری  علی 

قطعه ویلون زده اند؛  میثم مروستی و مهرداد 
ویلونسل  و  آلتو  ویلون  ترتیب  به  عالمی 
را  گیتار  و  پرکاشن  نوازندگی  و  اند؛  نواخته 

نیز همایون نصیری و ایمان حجت 
برعهده داشته اند.

شده  منتشر  آلبوم  آخرین 
امیری،  خواجه  احسان 
که  است  سالگی«   »سی 
افکاری،  علیرضا  را  آن  آهنگ های 
و  زن  نی  احسان  و  ادهمی  فرشید 

خود خواجه امیری ساخته اند.
نیم  و  »هشت  تلویزیونی  مجموعه 
شاه  شهرام  کارگردانی  به  دقیقه« 
چون  بازیگرانی  بازی  با  و  حسینی 
درخشانی،  سام  خانی،  قلی  شبنم 
بهرنگ  الهه حصاری،  محرابی،  آشا 
علوی، پژمان بازغی، بهرام ابراهیمی 
این و  شده  ساخته  اطلسی  سیامک   و 
 شب ها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دوم سیما 

پخش می شود.

تک آهنگ تازه ی احسان خواجه امیری منتشر شد

اسماء با حضور مهتاب کرامتی

کرامتی«  »مهتاب  و  کیانیان«  »رضا  حضور  با  فیلم هایی 
در  مصر  سینمای  تأثیرگذار  آثار  از  یکی  »اسماء«  فیلم 
وی/  آی  اچ  سینما،  خانواده،  »کودکان،  همایش  دومین 

ایدز« در پردیس سینمایی ملت تهران به نمایش درآمد.
خانواده،  »کودکان،  همایش  دومین  رسیده،  گزارش  به 
سینما، اچ آی وی/ ایدز« HIV / Aids با حضور تعدادی 
از چهره های پزشکی، علمی، فرهنگی و هنری ساعت ۵ 
بعدازظهر روز جمعه هفتم آبان ماه جاری در سالن شماره 

۳ پردیس سینمایی ملت تهران برگزار  شد.
ابتدا دبیر دومین همایش »کودکان، خانواده، سینما،  در 
اچ آی وی/ ایدز« گفت: این در کنار هم بودن است که فکر 
ما جمعی  کند؛  را حل  مشکالتمان  از  خیلی  بتواند  کنم 
هستیم که از یک سال پیش این حرکت را شروع کردیم 
از  یکی  رسیدیم.  سالمان  دومین  به  فرودی  و  فراز  با  و 
انگیزه هایی که این ماجرا برپا شده این مسئله است که اچ 
آی وی و ایدز مقوله ای است که یک سر آن در پزشکی و 
سر دیگر آن به شدت در مقوله اجتماعی است و این دو 
این  با  ارتباط  در  است که کسانی که  باعث شده  مسئله 
مقوله هستند و به گونه ای زندگی برایشان رقم می خورد 
که انگ و تبعیض همیشه همراهشان است؛ امیدوارم که به 

زودی به جایی برسیم که این دو مقوله را نداشته باشیم.

جدیدترین خبر از فیلمی 
با بازی پژمان بازغی 

فیلم سینمایی»فصل نرگس« به نویسندگی و کارگردانی 
تهیه کنندگی»سحر صباغ سرشت«  و  آذربایجانی«  »نگار 

پروانه نمایش گرفت.
پروانه  شورای  نرگس«،  »فصل  کننده  تهیه  از  نقل  به 
نمایش در جلسه ۱۴ مهرماه که با حضور اکثریت اعضای 
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز 
نمایش  فیلم »فصل نرگس« به تهیه کنندگی سحر صباغ 
سرشت و نویسندگی و کارگردانی نگار آذربایجانی در ژانر 

اجتماعی  را صادر کردند.
خصوص  در  نرگس«  »فصل  کننده  تهیه  سرشت  صباغ 
 ۱۳۹۴ سال  آذرماه  نرگس«  می گوید:»فصل  فیلم  تولید 
پیش تولید رسمی خود را آغاز کرد و پس ازمدت یک ماه 
پیش تولید در دی ماه ۱۳۹۴ در لوکیشنی واقع در منطقه 
سعادت اباد کلید خورد،تدوین فیلم به طور همزمان اغاز 
شد و پس از یک هفته از پایان فیلمبرداری در اسفند ماه 
سال ۱۳۹۴ به طور هم زمان  سایر مراحل پس از تولید را 
سپری کرد و در نهایت در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ با سپری 

شدن کلیه مراحل پس از تولید اماده نمایش شد.
، حمیدرضا  نرگس«  و مجری طرح  »فصل  سرمایه گذار 

عارف است و فیلم در ژانر اجتماعی تولید شده است.
بازیگران اصلی بدون ترتیب :ریما رامین فر ، یکتا ناصر ، 

امیر اقایی و پژمان بازغی .

»ابد و یک روز« به رقابت ژنو دعوت شد

»سعید  کارگردانی  به  روز«  یک  و  »ابد  سینمایی  فیلم 
در  بلند  فیلم های  بین المللی  رقابت  بخش  در  روستایی« 

جشنواره فیلم ژنو پذیرفته شد. 
از  بلورین  سیمرغ   ۹ برنده  روز«  یک  و  »ابد  فیلم 
عنوان  به  فجر  فیلم  بین المللی  جشنواره  سی وچهارمین 
یکی از فیلم های بخش رقابت بین الملل جشنواره فیلم ژنو 

در کشور سوئیس پذیرفته شد.
این فیلم برای کسب جایزه این بخش از جشنواره، با آثاری 
از کشورهای آرژانتین، فیلیپین، فرانسه، مصر، هنگ کنگ 

و دانمارک رقابت خواهد کرد.
سعید  نویسندگی  و  کارگردانی  به  روز«  یک  و  »ابد 
تدارک  در  است که  داستان خانواده ای  روایتگر  روستایی 
روابط  اتفاقاتی  اما  است  دختران  از  یکی  عروسی  مراسم 
باعث  نهایت  در  که  می کند  سرد  را  برادران  و  خواهران 

ماجراهایی می شود.
در این فیلم پیمان معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، 
بخش،  یزدان  شیرین  مقدمی،  شبنم  فر،  رامین  ریما 
علیمحمدی،  محمد  قربانی،  مهدی  رحمانی،  معصومه 

اسماعیل گرجی، امیررضا فالح بازی کرده اند.
 ۴ تاریخ  از  ژنو  فیلم  بین المللی  جشنواره  بیست ودومین 
برگزار  آبان( در کشور سوئیس  تا ۲۲  نوامبر )۱۴  تا ۱۲ 

می شود.
پخش بین المللی این فیلم را نسرین میرشب برعهده دارد.

پرویزپرستویی

از هنرمند عزیز  امروز یادی می کند  یادها و خاطره ها در زمان 
کشورمان پرویز پرستویی با دیالوگی خاطره انگیزه 

پرویز پرستویی )زادهٔ ۲ تیر ۱۳۳۴ در روستای چارلی، کبودرآهنگ( 
بازیگرو گوینده صاحب نام ایرانی سینما، تئاتر و تلویزیون است. او 
موفق به دریافت نشان درجه یک گواهی نامه هنری گردیده است. 
پرویز پرستویی با دریافت چهار سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
است. وی  رکورددار  ایرانی  بازیگران  بین  در  نظر  این  از  مرد  اول 
آذری  اصالتی  با  پرستویی  پرویز  است.  فرزند  دو  دارای  و  متأهل 
 ۳ وی  که  زمانی  و  بود  کشاورز  وی  پدر  شد.  متولد  همدان  در 
ساله بود به تهران مهاجرت کرد. دوران کودکی و نوجوانی را در 
یک خانه اجاره ای کوچک در محله دروازه غار سپری کرد. او در 
مدرسه صادقیه اسالمی در کوچه گمرک تحصیالت ابتدایی خود 
انداز کردن یازده هزار تومان  با پس  را به پایان رساند. پرستویی 
عالقه  ورزش  به  مدتی  خرید.  جنوب  ترمینال  حوالی  در  خانه ای 
نشان داد و دروازه بان تیم کارگران بود. پس از این زمان به مرکز 
رفاه نازی آباد رفت و شروع به آموختن تاتر کرد. پرویز پرستویی 
در سال ۱۳6۰ و زمانی که ۲6 سال سن داشت به عنوان منشی 
در دادگستری تهران مشغول به کار شد، اّما پس از مدتی به خاطر 
ناهمخوانی این شغل با روحیاتش به اداره تاتر رفت و تا پایان در 

آنجا مشغول به کار شد.
یادمه هشت سالم بود

یه روز از طرف مدرسه بردنمون کارخونه تولید بیسکوییت!
تولید  خط  که  کارخونه  تو  بردنمون  و  کردن  صف  به  رو  ما 

بیسکویت رو ببینیم
وقتی به قسمتی رسیدیم که دستگاه بیسکویت میداد بیرون

خیلی از بچه ها از صف زدن بیرون و بیسکویتایی که از دستگاه 
میزد بیرون رو ورداشتن و خوردن

من رو حساب تربیتی که شده بودم میدونستم که اونا دارن کار 
اشتباه و زشتی میکنن

واسه همین تو صف موندم
قواعدو  که  منی  و  بودن  خورده  بیسکویت  اونا  آخرش  ولی 

رعایت کردم هیچی نصیبم نشده بود
االن پنجاه سالمه، اون روز گذشت ولی تجربه اون روز بارها و 

بارها تو زندگیم تکرار شد!
خیلی جاها سعی کردم که آدم باشم و یه سری چیزا رو رعایت 

کنم
ولی در نهایت من چیزی ندارم و اونایی که واسه رسیدن به 
تو  بیسکوییتای  از  میذارن  پا  زیر  رو  چیزا  خیلی  هدفشون 

دستشون لذت میبرن
از همون موقع تا االن یکی از سواالی بزرگ زندگیم این بوده 
و هست که خوب بودن و خوب موندن مهمتره یا رسیدن به 

بیسکوییتای زندگی؟
اونم واسه مردمی که تو و شخصیتت رو با بیسکوییتای توی 

دستت میسنجند!

یادها و خاطره ها در زمان .....

چشم بد دور کزان تفرقه ات باز آورد                    
طالع نامَور و دولت مادر زادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح               
ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت

امروز با حافظ

»مرگ ماهی« به ایتالیا می رود

فیلم سینمایی »مرگ ماهی« به کارگردانی سید  روح  اله حجازی 
به بیست و دومین جشنواره بین المللی »مد فیلم رم« راه پیدا کرد.
»مرگ ماهی« آخرین فیلم روح اله حجازی در جدیدترین حضور 

بین المللی خود در جشنواره »مد فیلم رم« در ایتالیا حضور دارد.
آبان  ماه   ۲۲ تا   ۱۴ از  رم«  فیلم  »مد  جشنواره  دومین  و  بیست 
علی  کریمی،  نیکی  ماهی«،  »مرگ  می شود.در  برگزار  ایتالیا  در 
مصفا، طناز طباطبایی، ریما رامین فر، بابک کریمی، بهرنگ علوی، 
حمیدیان،  بابک  بهرام،  پانته آ  کاشیان،  مروارید  محمودی،  حسام 
رابعه مدنی، سحر دولتشاهی، کیمیا مرادیان، ملیکا پارسا، حسام 

رحیمی منش ایفای نقش کرده اند.

حضور »نیم« 
در جشنواره »سنت لوئیس« آمریکا

فیلم سینمایی »نیم« به تهیه کنندگی و کارگردانی بهمن کامیار 
که پخش بین المللی آن را مرجان علیزاده برعهده دارد، در بخش 
بین الملل جشنواره »سنت لوئیس« آمریکا به نمایش در می آید.

فیلم »نیم« به تهیه کنندگی و کارگردانی بهمن کامیار در روزهای  
۱۱ و ۱۲ نوامبر در ۲ بخش جلوه گاه بین الملل و ویژه خاورمیانه 
جشنواره »سنت لوئیس« آمریکا به نمایش در می آید که پخش 

بین المللی آن بر عهده مرجان علیزاده است.

آن سوی آبها

انسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد آزاد 
باشد آزاد است . 

والتر

سخن حکیمانه

»روزی تو خواهی آمد«
 به کتابفروشی ها آمد

»روزی  کتاب 
آمد«  خواهی  تو 
سومین  به عنوان 
مجموعه  از  دفتر 
»نامه هایی از پراگ« 
دوائی  پرویز  قلم  به 
انتشارات  توسط 
راهی  کتاب  جهان 

بازار نشر شد.
به گزارش مهر، کتاب »روزی تو خواهی آمد« 
به عنوان سومین دفتر از مجموعه »نامه هایی 
روزهای  طی  دوائی،  پرویز  قلم  به  پراگ«  از 
اخیر توسط انتشارات جهان کتاب راهی بازار 
نشر شده است. این کتاب به عنوان هفتمین 
کتاب  جهان  ی  »جستارها«  مجموعه  کتاب 

چاپ شده است.
است  مقاالتی  عنوان  پراگ«  از  هایی  »نامه 
که به قلم پرویز دوائی در مجله جهان کتاب 
چاپ می شود و تا به حال دو کتاب »درخت 
این مجموعه  از  باران«  ارغوان« و »به خاطر 

چاپ شده است.
فرهنگ  هنر،  غربت،  از  نامه ها  این  در  دوائی 
میان  در  او  می گوید.  اروپا  و  ایران  تاریخ  و 
روایت های داستان گونه و گاه شعرگونه اش، 
از رویدادهایی در گذشته های نه چندان دور 
در  و  شخصی  اغلب  رویدادهایی  می نویسد؛ 
شاهد  خود  که  تاریخی  و  اجتماعی  مواردی 
اغلب  مانند  نامه ها،  این  آن هاست.  زنده 
نوشته های دوائی، رنگی از سینما و نوستالژی 

تهران دهه های ۲۰ - ۴۰ را دارد.
این نویسنده در بخش »باز هم ...« کتاب که 
ها  این   ... نوشته:  است،  آن  مقدمه  در حکم 
دوستان  به  بوده  هایی  نامه  واقعا  سری  یک 
البته بعد از »پاکسازی« های  که در این جا 
بقیه  اند.  شده  چاپ  الزامی)!(  و  ضروری 
مطالب هم، مثل همان نامه ها، در کنار ابراز 
واقع  در  به دوستان،  پاسخ  و  لطف  به  ارادت 
و  گفت  و  تنهایی«  »تفکرات  آقا  آن  قول  به 
با خویشتن خویش در گذرگاه  گوهایی ست 
های این شهر در تالش برای آوردن و شرکت 

دادن یاران غایب عزیز در کنار خود...
امال«،  »درس  سفید«،  »بزغاله  هم...«،  »باز 
غایب...«،  و  حاضر  »حدیث  عید«،  »گندم 
»آمد به یادم«، »... مهربان است«، »یک تکه 
راحت«، »سرور عزیز«، »آی الو یو«، »خرازی 
فرشته«، »روزی تو خواهی آمد«، »چشم های 
بخش  عناوین  ها«  مرغابی  »برکه  و  مادر...« 
آمد«  خواهی  تو  »روزی  کتاب  مختلف  های 

هستند.
و  هزار  شمارگان  صفحه،   ۱6۴ با  کتاب  این 
۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر 

شده است.

در بازار کتاب

بهرام دهقان تدوین »ویالیی ها« اولین فیلم 
کنندگی  تهیه  به  قیدی  منیر  بلند سینمایی 
سعید ملکان را برای حضور در سی و پنجمین 

جشنواره فجر انجام می دهد.
در  امسال  بهار  ها«  »ویالیی  فیلمبرداری 
اندیمشک انجام شد و هم اکنون توسط بهرام 
برای  تا  دارد  قرار  تدوین  مرحله  در  دهقان 
حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 

آماده نمایش شود.
دفاع  ژانر  در  اثری  که  فیلم  این  فیلمنامه 
ارسالن  و  قیدی  منیر  توسط  است،  مقدس 

امیری به نگارش در آمده است.
پریناز  طباطبایی،  طناز  ها«  »ویالیی  در 
ثریا  شادمان،  علی  افشار،  آناهیتا  ایزدیار، 
قاسمی، امیر علی ایمان وند، علیرضا داوری، 
و  بارانی  سوگند  و  سوگل  فرطوسی،  هستی 

پردازند.  می  نقش  ایفای  به  منصوری  آوین 
دیگر بازیگران »ویالیی ها« عبارتند از گیتی 
موالیی،  مهدخت  کهنمویی،  فریماه  قاسمی، 

فاطمه بابایی و معصومه بیگی.
از عوامل تولید این فیلم می توان به نویسنده: 
منیر  کارگردان:  امیری،  ارسالن  قیدی،  منیر 
مهدی  محمد  کارگردان:  مشاور  قیدی، 
قاضی،  علی  مدیرفیلمبرداری:  عسگرپور، 
طراح  منصوری،  محمدرضا  تولید:  مدیر 
صحنه:  طراح  ملکان،  سعید  پردازی:  چهره 
دانشمند،  رشید  صدابردار:  موسوی،  مهدی 
ویژه  های  جلوه  ناقد،  لقا  مه  لباس:  طراح 
بصری:  های  جلوه  کریمیان،  ایمان  میدانی: 
پانته  کارگردان:  اول  دستیار  اسالمی،  هادی 
مقامی،  قائدی  ندا  منشی صحنه:  آ حسینی، 

عکاس: امیر حسین شجاعی و... 
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»جنگ  مجموعه  خالق  که  لوکاس  جرج 
ستارگان« است در فیلم پنجم این سری آثار 

هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد. 
به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که کمپانی 
»لوکاس فیلم« توسط دیزنی خریداری شده، 
»ایندیانا  مجموعه  از  پنجم  فیلم  ساخت 
با  به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و  جونز« 
بازی هریسون فورد اکنون روی میز است اما 
به نظر می رسد جرج لوکاس با این مجموعه 

همکاری نخواهد داشت.
قسمت  فیلمنامه  نویسنده  کوپ  دیوید 
نقشی  لوکاس  گفت  خبر  این  اعالم  با  پنجم 
من  و  داشت  نخواهد   »۵ جونز  »ایندیانا  در 
تاکنون با او هیچ ارتباط کاری در این زمینه 

نداشته ام.  
فیلم  فیلمنامه چهار  نه  لوکاس  که  در حالی 

انجام  را  آنها  کارگردانی  نه  و  نوشته  را  قبلی 
داده، اما او تاییدکننده داستان همه فیلم ها و 

تهیه کننده اصلی فیلم ها بوده است.
لوکاس  را  آخر  نهایت حرف   در  مقام  این  در 
دارابونت  فرانک  فیلمنامه  رد  با  حتی  و  زده 
یعنی  چهارم  فیلم  فیلمنامه  نوشتن  برای 
نهایت  در  خدایان«،  شهر  و  جونز  »ایندیانا 
به »ایندیانا جونز  آنچه  نوشتن  برای  را  کوپ 
شد،  منجر  کریستال«  جمجمه  پادشاهی  و 
استخدام کرد و باید گفت مسیر را او تعیین 

کرده است.
فورد  هریسون  و  اسپیلبرگ  شده  گفته 
فیلمنامه دارابونت را دوست داشتند و موافقت 
فیلم  این  این است که  نشان دهنده  عمومی 
چیزی به مراتب بهتر از فیلمی بود که سال 

۲۰۰۸ بر مبنای فیلمنامه کوپ ساخته شد.

جرج لوکاس در »ایندیانا جونز 5« نقشی ندارد
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

علیرضا تابش با اشاره به عملکرد صالحی امیری 
تاکید کرد: بی گمان ایشان با پشتیبانی اصناف 
تعامل سازنده  و  فرهنگی هنری  انجمن های  و 
با اصحاب فرهنگ و هنر، می تواند سیاستهای 
فرهنگی دولت تدبیر و امید را با قوت و قدرت 

پیش ببرد.
سینمایی  بنیاد  مدیرعامل  تابش  علیرضا 
فارابی در ارزیابی عملکرد صالحی امیری وزیر 
پیشنهادی ارشاد،به ایسنا گفت:به عنوان فردی 
که طی دو دهه،هم در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و هم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
و  فرصت ها  چالش ها،  با  و  دارم  خدمت  سابقه 
تهدیدهای این دو نهاد مهم فرهنگی تا حدودی 
صالحی  دکتر  ساله  سه  هستم،عملکرد  آشنا 
امیری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی را موثر 
و اعتماد آفرین می دانم و اصحاب فکر و فرهنگ 
و فضیلت تاثیر مدیریت ایشان را در این نهاد 

فرهنگی درک و لمس کرده اند.

ساله  سه  خدمات  از  تقدیر  با  ادامه  در  تابش 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  عنوان  به  جنتی  علی 
کارآمدن  روی  با  سینما  اهالی  افزود:  اسالمی 
علی  دکتر  آقای  حضور  و  امید  و  تدبیر  دولت 

سینما  خانه  بازگشایی  با  همزمان  که  جنتی 
آثار  ساخت  به  نسبت  مضاعف  انرژی  با  بود 
اقدام کردند. در این دوره در حوزه  دردمندانه 
اکران، تاسیس گروه هنر و تجربه اتفاق مبارکی 

جدید  پردیس های  اندازی  راه  همچنین  بود، 
سینمایی در تهران و برخی استانها و دیجیتالی 
سینماها،  در  فیلم  نمایش  سیستم  شدن 
اکران  و  مشترک  تولید  به  فیلمسازان  ترغیب 
تاسیس   ، فیلمها در کشورهای خارجی  برخی 
دستاوردهای  سینما  ملی  مدرسه  راه اندازی  و 
سینما در این دوره بود. تنوع ژانرها و سوژه های 
به  سینما  بازگشت  و  مردم  عموم  عالقه  مورد 
و  رشد  باعث  ایرانی  خانواده های  خانوار  سبد 
شکوفایی سینما به لحاظ هنری و اقتصادی از 
مهمترین دست آوردهای استراتژیک دوره سه 
ساله آقای جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی دولت تدبیر و امید ، شمرده می شود.
سینمای  فیلمسازان  به  مجدد  احترام  احیای   
نجیب ایران  که در عرصه های داخلی و خارجی 
برای این آب و خاک آبرو و اعتبار کسب کردند، 
سازمان  و  مردان  دولت  ویژه  اهتمام  مورد 

سینمایی بود.

علیرضا تابش : 

رشد هنری و اقتصادی سینما از مهمترین دست آوردهای وزارت آقای جنتی بود

اصغر بیچاره
 روی پرده سینماها

که  آزادی  غالمرضا  فیلم  اولین  من«  »قبیله 
از  دارد،  حضور  بیچاره  اصغر  زنده یاد  آن  در 
را در  اکران خود  ماه  آبان  روز پنجشنبه ۱۳ 
سینما سوره اصفهان و در گروه هنر و تجربه 

آغاز خواهد کرد. 
فیلم  این  فیلم،  عمومی   روابط  اعالم  طبق    
که سال ۱۳۹۰ به تهیه کنندگی فریال بهزاد 
با وجود حضور در  است  رفته  مقابل دوربین 
حال  به  تا  خارجی  مختلف  جشنواره های 
نکرده  پیدا  را  کشور  داخل  در  اکران  فرصت 
ویژگی های  از  نابازیگران  از  استفاده  بود. 
بیچاره  اصغر  کنار  در  که  است  من«  »قبیله 
این  در  نقش آفرینی  به  سینما  فقید  عکاس 
فیلم می پردازند. در خالصه داستان این فیلم 
و  کوتاه  فیلمه،  یک  مثل  زندگی  است:  آمده 
آدم ها  همه  برای  اما  نمی کنه،  فرقی  بلندش 
از یه جایی شروع می شه، و یک روز دیگه که 
اصال منتظرش نبودیم ناگهان تموم می شه، ما 

مجبوریم به تماشا...

خبر


