
صالحی: 

بازنده اصلی نقض برجام 
طرف مقابل است

ابراز امیدواری در خصوص اینکه طرف مقابل  با  رئیس سازمان انرژی اتمی 
بازنده  این صورت  در  نشود، گفت:  برجام  نقض  و  بدعهدی  عرصه  این  وارد 

اصلی آنها هستند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید دکتر شهریاری از شهدای 
هسته ای کشورمان، در جمع خبرنگاران در خصوص تصویب تمدید تحریم ها علیه ایران در کنگره آمریکا و 
اقدام متقابل ایران در خصوص آن اظهار داشت: پیرو بیانات رهبر معظم انقالب، آن گروهی که بحث برجام 
را رصد می کنند یعنی شورای عالی نظارت بر برجام جلسه ای داشتند و به تفصیل در خصوص موضوع ایسا ) 
ISA( و اینکه اگر این قانون تمدید شود و یا در مراحل بعدی آن، اجرایی و عملیاتی شود، چه شرایطی پیش 

خواهد آمد، صحبت کردند.
وی ادامه داد: همانطور که می دانید این قانون مراحلی دارد که ابتدا باید در کنگره به تصویب برسد که این 
اتفاق افتاده و در مرحله بعد به مجلس سنای آمریکا می رود و در صورت تصویب در آن مجلس، باید به امضای 

همین صفحه رئیس جمهور آمریکا برسد و به این صورت قانون عملیاتی می شود.
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اصالح
 فرهنگ عمومی 

کشور

رهبرمعظم انقالب:

شروع دوباره تحریم نقض تعهدات است

4

حمایت مجلس از 
سرمایه گذاری ها  در صنعت نفت

رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس شورای اسالمی و به ویژه کمیسیون انرژی حمایت 
قاطع خود را از سرمایه گذاران در صنعت نفت کشور اعالم 
کرده و می کند و تصویب لوایح و قوانین مبین این حمایت 

جدی است.

کاهش زمینه های پولشویی  
با بانکداری الکترونیک

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: 
شفاف ترشدن فعالیت ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و 
تاثیر زیادی در کاهش تقلب و وپولشویی دارد.نیما امیر شکاری درباره 
 پیشرفت بانکداری الکترونیک در ایران گفت: بانکداری الکترونیک

 دو بال متفاوت دارد.

خبرخبر

السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا )علیه السالم(
شهادت هشتمین اختر

 تابناک امامت و والیت تسلیت باد

1 22 2

فرمانده معظم کل قوا، پیشرفت ها و توانایی های نیروی دریایی در ابعاد مختلف نیروی انسانی، فرماندهی و فنی را ستودنی و قابل توجه خواندند و با تأکید بر »اهمیت به سرانجام رساندن برنامه ها« 
و »استحکام و پرهیز از شتابزدگی در کارها«، خاطرنشان کردند: الزمه بر طرف کردن کمبودها، »همت بلند« و »تسلیم نشدن در مقابل محدودیتها« است.

صفحه 2

در  امیدواری  ابراز  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس   
خصوص اینکه طرف مقابل وارد این عرصه بدعهدی 
بازنده  صورت  این  در  گفت:  نشود،  برجام  نقض  و 

اصلی آنها هستند.
در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر 
از  بزرگداشت شهید دکتر شهریاری  حاشیه مراسم 
خبرنگاران  جمع  در  کشورمان،  هسته ای  شهدای 
ایران  علیه  تحریم ها  تمدید  تصویب  خصوص  در 
ایران در خصوص  اقدام متقابل  و  آمریکا  در کنگره 
انقالب،  معظم  رهبر  بیانات  پیرو  داشت:  اظهار  آن 
یعنی  را رصد می کنند  برجام  آن گروهی که بحث 
شورای عالی نظارت بر برجام جلسه ای داشتند و به 
اینکه  و   )ISA  ( ایسا  موضوع  در خصوص  تفصیل 
اگر این قانون تمدید شود و یا در مراحل بعدی آن، 
اجرایی و عملیاتی شود، چه شرایطی پیش خواهد 

آمد، صحبت کردند.
قانون  این  می دانید  که  همانطور  داد:  ادامه  وی 
مراحلی دارد که ابتدا باید در کنگره به تصویب برسد 
که این اتفاق افتاده و در مرحله بعد به مجلس سنای 
آمریکا می رود و در صورت تصویب در آن مجلس، 
باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد و به این 

صورت قانون عملیاتی می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در صورتی 
که تمام این مراحل طی شود و آن قانون عملیاتی 
شود، نقض برجام صورت گرفته است، تصریح کرد: 
خود آمریکایی ها هم این را قبول دارند که این اقدام 

نقض برجام محسوب می شود.
این قانون در شورای  افزود: موضوع تمدید  صالحی 
عالی نظارت بر برجام به ریاست رئیس جمهور مورد 
در  هم  الزم  پیش بینی های  و  گرفته  قرار  بحث 
قرار  آن  مقرر  زمان  در  اما  اتخاذ شده  آن  خصوص 
شد بر اساس ارزیابی، رصد و تحلیل سیر تحول این 

موضوع، نظر این شورا مطرح شود.

اجرایی  صورت  در  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
به  برجام  نقض  که  آمریکا  توسط  قانون  این  شدن 
حساب می آید، بازگشت پذیری ایران به دوران قبل 
از مذاکرات هسته ای به چه نحو خواهد بود؟ گفت: 
ما از همان زمانی که وارد مذاکرات شدیم، همواره 
مد نظر داشتیم که اگر چنانچه برجام به هم بخورد، 
نداریم،  اعتماد  مقابل  طرف  به  ما  اینکه  اعتبار  به 

پیش بینی های الزم را انجام دادیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: رهبری 

هم یک بار اشاره فرمودند که خوشبختانه با اقداماتی 
که انجام شده است، ما می توانیم در یک فاصله کوتاه 
یک سال و نیم به یک حجم قابل توجهی از ظرفیت 
غنی سازی برسیم ولی ما تمایل نداریم که این اتفاق 
آنها  طرف  از  برجام  به  که  نمی خواهیم  و  بیفتد 
بخواهیم  هم  ما  مقابل  در  که  شود  وارد  خدشه ای 

واکنشی نسبت به آن داشته باشیم.
در  را  جدیدی  پارادایم  یک  برجام  گفت:  صالحی 
تحوالت سیاسی ایجاد کرده که همه از آن قرارداد 
طرف های  هم  ایران،  هم  شدند؛  بهره مند  نوعی  به 
امیدواریم  دنیا.  و هم  منطقه  مقابل، هم کشورهای 
که طرف مقابل بخصوص پس از بیانات رهبری که 
در این رابطه به صراحت به ایراد سخن پرداختند، به 

بدعهدی های خود ادامه ندهند.
رهبر  منویات  اجرای  دنبال  به  ما  کرد:  اظهار  وی 
تدبیر،  با  هم  را  کار  این  و  هستیم  انقالب  معظم 

هوشیاری و هوشمندی الزم انجام خواهیم داد.
در  امیدواری  ابراز  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
خصوص اینکه طرف مقابل وارد این عرصه بدعهدی 
بازنده  صورت  این  در  گفت:  نشود،  برجام  نقض  و 
جهان  عمومی  افکار  که  چرا  هستند؛  آنها  اصلی 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  شد  خواهند  متوجه 
موضوع  این  فصل  و  حل  برای  که  اقداماتی  کلیه 
طرف  این  و  کرده  عملی  را  دهد  انجام  می توانست 
اجرای  از  مانع  خود،  بدعهدی  با  که  است  مقابل 

صحیح برجام می شود.
که  زمانی  امیدواریم  کرد:  تصریح  صالحی 

بر  بیاید،  کار  روی  به  آمریکا  جدید  رئیس جمهور 
و  کند  حرکت  موجود  حقایق  و  واقعیت ها  اساس 
قطعاً نمی تواند یک معاهده بین المللی را که حمایت 
یکطرفه  را  دارد  هم  را  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

ملغی کند.
وی با بیان اینکه برجام قرارداد دوطرفه میان ایران 
تفاهمنامه  یک  این  گفت:  است،  نبوده  آمریکا  و 
شدن  صادر  از  پس  بخصوص  است  بین المللی 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، یک جنبه بین المللی 

به خود گرفته است.
امیدواریم  داد:  ادامه  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
طرف مقابل خدشه ای به برجام وارد نکند که در این 
صورت ما نیز واکنش مناسب آن را خواهیم داشت 

و متقاباًل اقدامات فنی الزم را انجام خواهیم داد.
استریت  وال  اخیر  گزارش  خصوص  در  صالحی 
با  رابطه  در  آمریکا  و  ایران  اینکه  بر  مبنی  ژورنال 
گفت:  داشتند،  جدیدی  مذاکره  هسته ای،  ذخایر 
و  را مطرح می کنند  روز یک بحث جدید  اینها هر 
که  چرا  نداشتیم  آنها  با  را  جدیدی  بحث  هیچ  ما 
مذاکره تمام شده است. موضوعاتی در خصوص آب 
سنگین وجود داشت که ما اطالع رسانی الزم را انجام 
اعتبار  به  سنگین  آب  با  رابطه  در  ما  اینکه  دادیم؛ 
اینکه خریدار و مشتری خود را داریم، به طور بالقوه 
۱۱ تن آب سنگین را به عمان فرستادیم و منتظریم 
که نامه های بعدی شرکت های مختلف به ما برسد و 
ما به طور معمول ساالنه مقداری آب سنگین را به 

خریداران بین المللی صادر می کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: حضور دیگران 
بلکه  نیست  نیاز  امنیت  برقراری  برای  منطقه  در 
این ادعا را داریم که حضور دیگران برای برقراری 
امنیت موجب ناامنی می شود؛ چون منطقه مربوط 
حضور  با  سیاری  حبیب اهلل  نیست.دریادار  آنها  به 
العالم گفت: ناوگان  در برنامۀ »من طهران« شبکۀ 
چهل و چهارم ما پس از دریانوردی در خلیج عدن 
برای کشتی های تجاری و نفت  امنیت  برقراری  و 
کشتی  به  کمک  و  ایران  اسالمی  جمهوری  کش 
و  نیاز  صورت  در   – جهان  کشورهای  سایر  های 
درخواست – سرانجام سفری به بندر دارالسالم در 
پیش  های  برنامه  هم  بندر  آن  در  داشت.  تانزانیا 
بینی شده را به خوبی انجام دادند و بعد از آن، عازم 
در  حضور  از  پس  و  شدند  جنوبی  آفریقای  بنادر 

بندِر  در  اکنون  و  کردند  مراجعت  اطلس،  اقیانوس 
برنامه  و  هستند  مستقر  جنوبی  آفریقای  دورباِن 
با نیروی دریایی آفریقای  های پیش بینی شده را 

جنوبی انجام می دهند.
اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
برای  آزاد،  دریاهای  در  حضور  کرد:  نشان  خاطر 
آزاد است،  نیروهای دریایی کشورهای جهان  همه 
در  حضورمان  که  ایم  نکرده  عنوان  گاه  هیچ  ما 
و  منافع  و  حقوق  به  تجاوز  قصد  به  آزاد  دریاهای 

منابع دیگران است.
ما  المللی،  بین  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  بلکه   
در  توانیم  می  جهان،  کشورهای  دیگر  مانند  نیز 
جهان  کشورهای  با  و  حضور  جهان  آزاد  های  آب 
ارتباط داشته باشیم.وی افزود: هدف از این ارتباط 

دریایی،  دیپلماسی  و  روابط  توسعه  حضور،  و 
با  روابط  تحکیم  دوستی،  و  صلح  پیام  رساندن 
نخست  درجۀ  در  و  همسایه  و  دوست  کشورهای 
ما  که  است  اطلس  اقیانوس  حاشیۀ  کشورهای 
در  سیاری  شماریم.دریادار  می  همسایه  را  ها  آن 
به  ایتالیایی  ناو  ادامه گفت: در همین ماه گذشته، 
های  آب  به  روسی  ناو  و همچنین  آمد  بندرعباس 
و  دید  برای  ناوها  این  آمد.  خزر  دریای  در  ایران 
بازدید می آیند و ما نیز در ماه گذشته یک ناوگروه 
به سمت آب های آذربایجان در شمال فرستادیم، 
یک ناوگروه به سمت پاکستان فرستادیم و همین 
ناوگروِه ۴۴ ما، به عمان رفت، به صالله، دار السالم 

و به آفریقای جنوبی رفت.
ادامه در صفحه ۲

دریادار سیاری:

 حضور دیگران درمنطقه موجب ناامنی است
صالحی: 

بازنده اصلی نقض برجام طرف مقابل است
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حلب در آستانه ازادی

بین الملل  امور  در  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
ایران به کمک های مستشاری خود  گفت: که 

در عراق و سوریه ادامه می دهد.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان با بیان 
از چنگال  آستانه خروج قطعی  اینکه حلب در 
گام  این  گفت:  است،  تکفیری  تروریست های 
بلند در مبارزه با تروریسم را به رهبری، ارتش و 

مردم سوریه تبریک می گوییم.
به  با قدرت  ایران  افزود: جمهوری اسالمی  وی 
کمک های مستشاری خود در کمک به دولت و 
با  ملت های عراق و سوریه و منطقه در مبارزه 

تروریسم ادامه می دهد.
بین الملل  امور  در  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
در پایان با تاکید بر اینکه بی تردید تروریست ها 
یادآور  نخواهند داشت،  آینده منطقه  جایی در 
شد: یاد شهدای مقاومت و مدافع حرم که سهم 
گرامی  داشته اند  تروریسم  با  مبارزه  در  مهمی 

باد.

عطر شهادت درایران اسالمی پیچید

شهدای گمنام درسراسرکشور 
تشییع شدند

 
مردم ایران در اقصی نقاط کشور امروز میزبان 
را  مطهرشان  پیکر  و  شدند  گمنام  شهدای 

تشییع کردند.
استانهای  نقاط  اقصی  یاد شهدا در  دیروز عطر 
استان   ۱۵ مردم  پیچید.  اسالمی  ایران 
و  سیستان  فارس،  بوشهر،  ازجمله  کشور 
تهران،خراسان  گلستان،  کرمان،  بلوچستان، 
جنوبی،آذربایجان غربی و خوزستان به میهمانی 

شهدای گلگون کفن رفتند.
شهید  پیکر۱۰۳  میزبان  کشور  سراسر  دیروز 

گمنام دفاع مقدس بود.

موافقت شورای نگهبان
 با تعرفه های انتخابات 96

این  اعضا  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
برای  کشور  وزارت  ارسالی  های  تعرفه  با  شورا 

انتخابات 96 موافقت کردند.
خود  تلگرامی  کانال  در  کدخدایی  عباسعلی 
نوشت: تعرفه های ارسالی از سوی وزارت کشور 
برای انتخابات ریاست جمهوری و میاندوره ای 
مجلس، در جلسه اخیر این شورا مورد بررسی 
به  نگهبان، مشروط  اعضا شورای  و  قرار گرفت 
ارسالی  های  تعرفه  با  امنیتی،  موارد  رعایت 

موافقت کردند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین این موضوع 
کارشناسی  موافقت  مراتب  که  کرد  تصریح  را 
احراز  تجهیزات  کارگیری  به  با  نگهبان  شورای 
هویت در انتخابات آینده به وزارت کشور اعالم 
شد که البته مشروط به اخذ تایید های امنیتی 

است.
 انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و 
پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و 
و  بیست  به طور همزمان  ای مجلس  میاندوره 

نهم اردیبهشت 96 برگزار می شود.

خبر

رای دادگاه

طرفیت  به  زاده   خسروی  فاتح  آقای  جانب  از  مطروحه  دعوای  خصوص  در   
ماده  موضوع  طالق  به  حکم  صدور  تقاضای  خواسته  به  محمودی  شهال  خانم 
۱۱۳۳ قانون مدنی به شرح دادخواستی تقدمی به این توضیح که خواهان مدعی 
است حسب سند نکاحیه همسر شرعی وقانونی خوانده است که نامبرده ارتاریخ 
۱۳94/۱۰/۵ تاکنون مجهول المکان می باشد لذا به شرح دادخواست تقدیمی 
تقاضای رسیدگی رانموده است لهذا نظر به اوراق ومحتویات پرونده که باتوجه 
به ارائه تصویر سند نکاحیه به شماره 4942 دفتررسمی ثبت ازدواج شماره 99 
پاوه رابطه زوجیت فی بین طرفین محرز است تالش دادگاه وهمچنین داوران 
نگردید  میسر  مطروحه  دعوای  ادامه  از  خواهان  انصراف  در جهت  تعیین شده 
بنابراین دادگاه خواهسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص ومستند به ماده 
۱۱۳۳ ازقانون مدنی وماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ضمن 
صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین خواهان می تواند بارعایت شرایط ذیل 
وباحضور دریکی از دفاتر رسمی ثبت طالق خوانده را مطلقه نماید ۱-خواهان 
وهمچنین  نکاحیه  سند  در  مندرج  شرح  به  خوانده  مهریه  پرداخت  به  موظف 
پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ پنج میلیون ریال وهمچنین نفقه ایام 
عده جمعا به مبلغ نه میلیون ریال درحق خوانده است 2-هزینه اجرای طالق 
برعهده خواهان است وطالق صادره رجعی و رعایت شرایط صحت آن نیز برعهده 
قابل  ازابالغ   سردفترطالق است  رای صادره غیابی ظرف مهلت 2۰ روز پس 
واخواهی  درهمین دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روز پس ازآن قابل  تجدید 

نظر خواهی 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

مزایده اموال منقول

احکام مدنی روانسر دراجراي پرونده کالسه 94/۱67  محکوم له  آزاد محمدی  
پرداخت  به  محکومند  احمدی  فوزیه  آتیالبرکش،  پیری،  آسیه  علیه  محکوم  و 
مبلغ 4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وتاخیر تادیه ۱۳94/۵/۱9 لغایت اجرای حکم وهزینه 
دادرسی وحق الوکاله وپرداخت پنج  در صد آن بابت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت اقدام به فروش اموال وفق نظریه کارشناس:۱-یک دستگاه خودرو 
ثالث  نامه شخص  فاقدبیمه  به رنگ سفید که مدت یک سال  زانتیامدل۱۳86 
می  وضبط صوت  فاقدباتری  باشد  می  درحد۵۰درصد  آن  های  الستیک  است 
وهشت  بیست  فوق  وسیله  نگردید.قیمت  رویت  آن  های  وپالک  .مدارک  باشد 
میلیون تومان ارزیابی گردید .درتاریخ ۱۳9۵/9/۳۰راس ساعت9 صبح درمحل 
اجرای احکام مدنی روانسرمی نمایدطالبین می توانند۵ روز قبل از تاریخ مزایده 
باهماهنگی این اجرا ازخودرو مذکور بازدید نمایند مزایده راس ساعت مقرر واز 
قیمت کارشناسی شروع به کسی که باالترین قیمت راپیشنهادنماید برنده مزایده 
بوده که می بایست ۱۰درصد میلغ پیشنهادی را واریز ومابقی را حداکثر ظرف 
مدت یک ماه واریز نماید واال مبلغ واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 

شد. هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار است.ُ
دادورز اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر-مظهر زرساو

آگهی حصروراثت

ازشادگان  بشناسنامه7۱۳8صادره  پدرحمزه  نام  پورعلوی  بانوسعادحمزه 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
صادره  بشناسنامه74۳8  مقدم  صباحی  عبدالخالق  مرحوم  همسرش 
اش  ورثه  فوت  اش  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۱۳9۵/7/2۱درشادگان  ازشادگان 
ملی۱89 فوق)همسرمتوفی(2-احمدبشماره  بامشخصات  متقاضی  عبارتنداز۱- 
ملی۱89۰۳6 بشماره  ازشادگان.۳-ساجده  ۰8۱۱79۳متولد۱۳87/6/۱۰صادره 
ملی۱899۰۵۰9۱2 بشماره  ازشادگان4-مائده  226۳متولد۱۳74/۱۱/۵صادره 

ملی۱89۰7۳6۳4۱متولد  بشماره  ازشادگان۵-آالء  4متولد۱۳78/۱۰/4صادره 
مقدم  صباحی  متوفی(6-عبدالعلی  ازشادگان)فرزندان  ۱۳8۵/4/27صادره 
۱۳۱9/۱/2وکدملی۱8987698۳4صادره  شناسنامه۱294متولد  بشماره 
ازشادگان)پدرمتوفی(7-طلبه مجدم بشماره شناسنامه۱696 متولد۱۳۰9/4/6وک
دملی۱8992۱۰24۵صادره ازشادگان)مادرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت 
نامه ازمتوفی نزداو باشدازتاریخ نشرآگهی یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ابرازشود،ازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان-نصیریان

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
/دوم  اول  ۱۳9۵،7،۳هیات  ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰۱۰۰۵8۰۰مورخ  شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضیآقای  منصور رضایی نظر آبادی فرزند یارمرادبشماره شناسنامه 
6صادره ازکرمانشاهدر یک باب ساختمان به مساحت94،۵متر مربع  در قسمتی 
از پالک6فرعی از ۱4۵ اصلی واقع در بخش یک حومه به آدرس کرناچی کوچه 
مع  صورت  به  کرناچی  محمدی  حاجی  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری   ۱۰۵
الواسطه محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند مالکیت  ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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 : ۱۳9۵،9،9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵،9،2۵
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

اطالعیه پذیرش عضو
انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل کاالی شهرستان ایوان به استناد 
ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران، انجمن صنفی با عنوان 

فوق در شرف تاسیس می باشد.
کلیه رانندگان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار 
این اطالعیه ظرف ۱۰ روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی 
شهرستان ایوان خیابان اصلی جنب بانک ملی کفش فروشی آقای شکری ارسال 

نمایند.
هیات مؤسس: 

۱-آقای حسین صادقی 2- آقای کرم بیگی سومار 
۳-آقای محمد رضا شکری  

 نماینده هیات مؤسس: محمدرضا شکری       
 تلفن: ۰9۱8۳42۰287 

آگهی ابالغ اجراییه

و   ۵۳4997884۵ ملی  کد  با  اله  نعمت  فرزند  زیدی  یحیی  آقای  بدینوسیله 
ملی  کد  با  حسین  فرزند  کهزادی  آرزو  خانم  و  بدره  از  صادره   ۱2۱9 ش ش 
علی  امام  بلوار  ایالم  ساکن  مدیون  دو  هر  تهران  از  صادره   ۰۰۱۳7446۱۵
استناد سند  به  ایالم  بانک  پست  که  ابالغ می شود   7 واحد  ارغوان  ساختمان 
جهت  ایالم   4۵ دفتر   9۳/۰۵/27-6696 و   94/۰۳/۱6-7792 شماره  رهنی 
وصول مبلغ 6۳7/242/992 ریال تا تاریخ 94/۱۱/۱9 به انضمام خسارت تأخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات مقررات علیه 
شما صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۱۳9۵۰4۰۱۵۰99۰۰۰۰۵4 در این 
محل  مأمور  و9۵/۰7/۰۳  مورخ 9۵/۰2/2۵  گزارش  و طبق  تشکیل شده  اداره 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده ۱8 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی اجراییه فقط در یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
از  اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق تقاضای بستانکار پس 
ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 

دولتی استیفا خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دره شهر-حجت پورمند

ابالغ وقت دادرسی

بیان  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی   هاشمی  لطیف  خواهان/شاکی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تمکین  به  الزام  خواسته  به  برخبارانی  حسین 
دادگاه   ۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  جوانرود  شهرستان،شهرستان 
میدان   - جوانرود  شهرستان  در  واقع  جوانرود  شهرستان  حقوقی  عمومی 
انقالب-ابتدای خیابان شورا ارجاع و به کالسه 9۵۰998846۰۳۰۰778 ثبت 
شده  تعیین   ۱2:۰۰ وساعت   ۱۳9۵/۱۰/۱2 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
المکان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان/شاکی  است. به علت مجهول 
وبه تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود 
ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود –

کیکاووس مالح
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

آگهی ابالغ وقت دادرسی

کالسه پرونده 4/۵88/9۵
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان :یونس شیخمرادی فرزند محمد جوانرود روستای صفی آباد
خوانده :یئنس محمدی –مجهوالمکان  

تومان   میلیون  ده  مبلغ  تحویل  به  الزام  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
تاریخ  برای  و  ارجاع شده است  این شعبه  به  تقدیم که  فوق   بطرفیت خوانده 
۱۳9۵/۱۰/۱ ساعت۱۰   وقت رسیدگی تعیین شده است  لذا بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  این شعبه  به  روز جلسه  تا  میتواند  نامبرده  حاضر شود. 

دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی 

برگ سبزخودرووانت نیسان تیپ 24۰۰به رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳89 به 
شماره پالک ایران ۳4-267ب۱8و شماره موتورZ24۵2۵8۰7Zو شماره شاسی
متولد ۱۳48نام  منگشتی  رحیم  محمد  نام  NAZLX۱4۰TNM۰۰224۵به 
اعتبارساقط  ازدرجه  و  گردیده  مفقود  ملی 48۱9۵۵8۱۰2  کد  بخش  پدرعلی 

است.
اهواز  

آگهی فقدان مدارک تحصیلی

مدارک فارغ التحصیلی )ریز نمرات و دانشنامه کارشناسی حسابداری( به شماره 
۱6۰6/ف-ش صادره از دانشگاه شهید چمران اهواز به نام اینجانب احمد شوش 
طهماسب فرزند عبدالرضابه شماره شناسنامه 224و کد ملی۱7۵476۵79۳مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدارک را به دانشگاه 

شهید چمران اهواز ارسال نماید.  
اهواز  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شکایت  حسب  که  اله  وجیه  فرزند  محمدی  خان  افشین  متهم  به  بدینوسیله 
ایراد  به  منجر  رانندگی  امر  در  احتیاطی  بی  اتهام  به  زاده  رحیم  آقای محسن 
صدمه بدنی غیر عمدی تحت تعقیب این دادگاه می باشد وفق ۳44 قانون آئین 
دادرسی کیفری ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 9۵/۱۰/۱۵ روزچهار شنبه 
راس ساعت 8/۳۰ صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع احتمالی در این 

دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید.م الف: 9۵۰648                     
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی مفقودی

انتظامی  شماره  به   ۱۳89 مدل   LX سمند  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به   ۱2488۳27۱68 موتور  شماره  به   ۱۱ ه   ۳22-۱۳  ایران 
NAACA ۱  AF7CB 2۱7۰22 به نام محسن رازی مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

و  پیشرفت ها  قوا،  کل  معظم  فرمانده 
مختلف  ابعاد  در  دریایی  نیروی  توانایی های 
ستودنی  را  فنی  و  فرماندهی  انسانی،  نیروی 
»اهمیت  بر  تأکید  با  و  خواندند  توجه  قابل  و 
»استحکام  و  برنامه ها«  رساندن  سرانجام  به 
خاطرنشان  کارها«،  در  شتابزدگی  از  پرهیز  و 
کردند: الزمه بر طرف کردن کمبودها، »همت 
بلند« و »تسلیم نشدن در مقابل محدودیتها« 

است.
در این دیدار که به مناسبت 7 آذر روز نیروی 
دریایی برگزار شد، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی 
دریانوردی  صنعت  اهمیت  به  اشاره  با  ارتش، 
در پیشرفت برخی کشورها، افزودند: کشور ما 
سابقه  همچنین  و  دریایی  وسیع  مرزهای  از 
بنابراین  است،  برخوردار  دریانوری  طوالنی در 
جمهوری  دریایی  نیروی  توانایی  و  قدرت 
و  اسالمی  نظام  تراز  و  باید در »شأن  اسالمی 

تاریخ این کشور« باشد.
نیروی  قدرتمند  حضور  اسالمی  انقالب  رهبر 
افزایش  موجب  را  آزاد  آب های  در  دریایی 
قدرت و توانایی کشور خواندند و گفتند: عمق 

حضور در آبهای آزاد باید افزایش یابد.
و  برنامه ها  پیگیری  لزوم  بر  ادامه  در  ایشان 
به سرانجام رساندن  و  نتیجه  تا حصول  کارها 

ناتمام  کردند:  خاطرنشان  و  تأکید  آن ها 
می کند  ایجاد  اشکال  و  سؤال  کارها،  ماندن 
از  بعضی  در  وضعیت  این  اکنون  متأسفانه  و 
از  که  می شود  دیده  کشور  مختلف  بخشهای 
نجومی  حقوقهای  موضوع  مسائل  این  جمله 
است و این موضوع از مسائل مهمی است که 
نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و 

سؤاالت در ذهن مردم باقی ماند.
و  عجله  از  پرهیز  و  استحکام  »رعایت  لزوم 
دیگری  مهم  نکته  کارها«  در  بی مالحظگی 

بود که رهبر انقالب بر آن تأکید و خاطرنشان 
کردند: هر کاری را از ابتدا باید با استحکام آغاز 
کرد، زیرا عجله در کارها، مشکل ایجاد می کند 
که متأسفانه در این زمینه نیز نمونه هایی وجود 

دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به قضایای 
مذاکرات  این  در  افزودند:  هسته ای،  مذاکرات 
اما  شد  تحریمها  به  راجع  فراوانی  بحثهای 
اکنون در کنگره امریکا، مسئله تمدید تحریمها 
اینها،  که  هستند  مدعی  و  می کنند  مطرح  را 

تحریم نیست، بلکه تمدید است!
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
شروع  »دوباره  با  تحریم«  یک  کردن  »شروع 
کردن آن پس از پایان زمانش« فرقی نمی کند 
و این دومی نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی از 

سوی طرف مقابل است.
ایشان بروز این مشکالت را ناشی از عجله در 
انجام کار خواندند و افزودند: وقتی عجله داریم 
که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، 
از  غفلت  گاهی  و  می کنیم  غفلت  جزئیات  از 
نقطه ی  و  ایجاد رخنه  امر جزیی، موجب  یک 
سلبی در آن کار می شود، بنابراین باید مراقب 
بود که کارها متین، محکم و با شتاب مناسب 

انجام شود.
امیر  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  سیاری  دریادار 
جمهوری اسالمی با بیان گزارشی از فعالیت ها 
و اقدامات این نیرو، گفت: نیروی دریایی ارتش 
آزاد  و مستمر در دریاهای  با حضور مقتدرانه 
با  و  کرده  اقدام  ملی  منافع  تامین  به  نسبت 
نمایش اقتدار دریایی جمهوری اسالمی و ایجاد 
بازدارندگی، عمق حضور نظام اسالمی را فراتر 

از آبهای منطقه ای افزایش داده است.
در این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقالب اسالمی اقامه شد.

رهبرمعظم انقالب:

برگزاری مراسم سوگواریشروع دوباره تحریم نقض تعهدات است
 با حضور روحانی و اعضای هیات دولت

امام  شهادت  و  اسالم)ص(  پیامبر  رحلت  سوگواری  مراسم  روز  دومین 
حسن و امام رضا )ع( با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در 
دفتر رئیس جمهور برگزار شد.به گزارش ایسنا، دومین روز مراسم سوگواری 
رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( و شهادت حضرت امام 
حسن مجتبی)ع( و علی ابن موسی الرضا)ع( روز یکشنبه با حضور حجت 
االسالم و المسلمین  حسن روحانی، اعضای هیات دولت، جمعی از وزرا و 
معاونین رئیس جمهور، مدیران و کارکنان دفتر و نهاد ریاست جمهوری در 
دفتر رئیس جمهور برگزار شد.در این مراسم معنوی پس از مرثیه سرایی یکی 
از مداحان اهل بیت )ع( در ماتم پیامبر عظیم الشان اسالم )ص( و شهادت 
امام حسن )ع( و امام رضا )ع(، حجت االسالم والمسلمین نقویان سخنانی 

در باب تربیت و تزکیه نفس ایراد کرد.

کاهش زمینه های پولشویی  با بانکداری الکترونیک

 مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفاف ترشدن 
فعالیت ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش 
تقلب و وپولشویی دارد.به گزارش مهر،  نیما امیر شکاری درباره پیشرفت 
بانکداری الکترونیک در ایران گفت: بانکداری الکترونیک دو بال متفاوت دارد 
که یک بال »فرآیندهای بانکی« از جمله سپرده گیری، اعطای تسهیالت 
و غیره است؛ ضمن اینکه بال دیگر آن »پرداخت الکترونیک« است؛ بر 
این اساس،  نظام بانکی تاکنون در زمینه پرداخت الکترونیک، فعالیت های 
چشمگیری داشته به شکلی که بازارهای سنتی و نوین  به درگاههای 
پرداخت الکترونیک مجهز شده است.مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و 
بانکی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که کشور ما با فاصله ای چند ساله 
در حال حرکت به سمت خدمات نوین الکترونیک است؛ در این میان مردم 
ما از طریق ابزارهای نوین، درگیر بانکداری الکترونیک هستند، اما به هرحال 
مهمترین دلیل فاصله با دنیا و عقب ماندگی، وجود قوانین دست و پاگیر 
بانکی است. قوانینی از جمله احراز هویت که هیچگونه زیرساخت بانکی 
مناسبی برای این گونه فعالیت ها وجود ندارد.وی، مهمترین مشکل بانکداری 
الکترونیک را اعتماد کم مشتریان دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین 
موجود نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند؛ زیرا اگر مشتریان سیستم 
بانکی اعتماد الزم را از انجام خدمات و امنیت منابع مالی خود داشته باشند، 
به طور قطع استفاده از این سیستم برای آنها راحت تر ازشعبه رفتن است.

شکاری معتقد است که بخش زیادی از این اعتمادسازی بر عهده بانک 
مرکزی است، بانک مرکزی باید با همکاری قوه مقننه و قضائیه قوانین و 
دستورالعمل های الزم در این بخش را تدوین کند؛ البته ما در پژوهشکده 
پولی و بانکی اقداماتی از جمله آموزش قضات، همکاری با مرکز پژوهش های 
مجلس و غیره داشته ایم. اما از نظر من اقدام عمده و اصلی بر عهده بانک 
مرکزی است تا بسترهای الزم را در این زمینه را ایجاد کنند؛ اما متاسفانه 

این موضوع در دستور کار آن ها  قرار ندارد.
وی در پایان درباره ششمین همایش بانکداری الکترونیک، گفت: با توجه به 
اینکه در این صنعت همایش های متعددی در حال برگزاری است؛ ما باید 
فضای پسابرجام را جدی بگیریم و توانایی و ظرفیت های خود را به دنیا نشان 
دهیم. همچنین با استفاده از این فضا از امکانات و تکنولوژی هایی که در 

سطح بین الملل به آن دست یافته اند، استفاده کنیم.

پنج سرنشین بالگرد شرکت نفت کشته شدند
فرماندار شهرستان بهشهر گفت: پنج سرنشین بالگرد شرکت نفت که بامداد 

یکشنبه در دریای خزر سقوط کرد، کشته شدند.
سید خالق سجادی در گفت وگو با ایرنا افزود : با کمک تیم های امداد و 
نجات هالل احمر و سایر گروه های دیگر، تاکنون اجساد سه تن از کشته 
شدگان این حادثه از آب بیرون کشیده شده است.وی خاطرنشان کرد: 
عملیات تجسس برای یافتن اجساد 2 تن دیگر از کشته شدگان این حادثه 
از سوی گروه های امدادی ادامه دارد.بامداد روز) یکشنبه هفتم آذرماه( یک 
فروند بالگرد شرکت نفت با پنج سرنشین در حاشیه سکوی امیرکبیر بر فراز 

دریای خزر در حوزه استحفاظی شهرستان بهشهر سقوط کرد.

خبر

مجلس  در  انرژی  کمیسیون  رئیس 
شورای  مجلس  گفت:  اسالمی  شورای 
انرژی  کمیسیون  ویژه  به  و  اسالمی 
از سرمایه گذاران  را  قاطع خود  حمایت 
و  کرده  اعالم  کشور  نفت  صنعت  در 
می کند و تصویب لوایح و قوانین مبین 

این حمایت جدی است.
امضای  مراسم  در  حسنوند  فریدون 
تفاهمنامه میان شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب و شرکت نفتی شلمبرژه که امروز، 
7 آذرماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: 
حضور ما در این جلسه به این معناست 
انرژی  به ویژه کمیسیون  و  که مجلس 

کارشناسی  کار  با  که  است  مجموعه ای  حامی 
درصدد انعقاد قراردادهایی است که به واسطه آن، 
تکنولوژی و سرمایه به درون کشور جذب می شود.
وی افزود: انعقاد این تفاهم نامه می تواند در حوزه 
به  و  ایجاد کند  استان و کشور تحول  اقتصادی 
عنوان ره آوردی برای توسعه استان، ایجاد اشتغال 

و رفع دغدغه های مسئولین باشد.
حسنوند تصریح کرد: مسئوالن کشور از مقامات 
و  اسالمی  شورای  مجلس  ویژه  به  پایین  تا  باال 
در  مستقیمی  مسئولیت  که  انرژی  کمیسیون 
در  سرمایه  جذب  از  دارد،  عهده  به  نفت  حوزه 
امروز  این که  بیان  با  می کند.وی  حمایت  کشور 
امروز  کرد:  عنوان  است،  مهیا  کشور  در  شرایط 
برخی از کشورها به ظاهر شمشیر تحریم را باال 
آن ها  ادبیات  در  تحریم  از  پوسته ای  و  برده اند 
مشهود است اما در پشت پرده رقابت جدی برای 

در  مختلف کشورمان،  میادین  گرفتن  در دست 
میان آن ها است.

حسنوند گفت: اکنون بسیاری از کشورهای دنیا 
به دنبال حضور در زمینه های مختلف نفت، گاز و 
پتروشیمی در ایران هستند تا در این زمینه ها به 

سرمایه گذاری بپردازند.
دوستی  دست  مسئوالن  و  مردم  گفت:  وی 
پیشرفت  منظور  به  تمام کشورها  برای  را  خود 
دوستی  این  و  می کنند  دراز  ایران  سربلندی  و 
احترام  و  ملی  منافع  حفظ  جهت  در  احترام  و 
ارزش های مردمی است.حسنوند خاطرنشان  به 
کرد: باید از وزیر نفت بابت حمایت از مجموعه 
جنوب  نفت خیز  مناطق  کارشناسان  و  مدیران 

تشکر کرد.
وی گفت: مجلس و دولت حامی اینگونه قرادادها 
برای  را  راه  تفاهم نامه ها  این  انعقاد  زیرا  هستند، 

آینده و توسعه کشور باز می کند.

ادامه از صفحه ۱
 قطعاً ناوگروه های بعدی هم به کشورهای دیگری چه در جنوب شرق آسیا و چین و چه در قارۀ آفریقا یا 
آب های مدیترانه رفت و آمد خواهند کرد. هدف از این سفرها نیز توسعه روابط با کشورها، به ویژه کشورهای 
دوست و همسایه و تحکیم روابط و رساندن پیام صلح و دوستی است.وی با شاره به توانمندی های نیروی 
دریایی ارتش افزود: شاید برخی تصور کنند که ایران به علت سی و چند سال تحریم از توانمندی نگهداری، 
تعمیر، بهسازی و نوسازی یگان های شناور بزرگ مثل ناوشکن ها که بتوانند در اقیانوس ها دریانوردی کنند، 
بهره مند نیست ولی ما عمالً داریم می گوئیم که این تصور درست نیست.دریادار سیاری خاطرنشان کرد: علی 
رغم همه محدودیت ها و تنگ ناهایی که تحریم برای ما به وجود آورده است، با خالقیت و ابتکار، روی پای 
خود ایستادن و اصل ما می توانیم را امروز ثابت کرده ایم. ما ملتی توانمند، باهوش و سلحشور هستیم و می 
توانیم تجهیزات مورد نیازمان را به دست خودمان تأمین کنیم.وی گفت: دریانوردی ما در دریای آزاد عماًل 
اقتدار ما را نشان می دهد. ما به دنبال ایران هراسی نیستیم بلکه می خواهیم ایران هراسی را از بین ببریم. 
همگان بدانند که ما قصد تعرض و تعدی به هیچ کسی را نداریم. آب های آزاد دنیا متعلق به همه است و ما 
هم در آب های آزاد حضور داریم و با هدف توسعه دیپلماسی دریایی، حفظ روابط، تحکیم روابط، پیام صلح و 
دوستی و جلوگیری از ایران هراسی در منطقه رفت و آمد می کنیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: از اول 
هم گفتیم که حضور دیگران برای برقراری امنیت نیاز نیست بلکه این ادعا را داریم که حضور دیگران برای 
برقراری امنیت موجب ناامنی می شود چون منطقه مربوط به آنها نیست، منطقه منطقه ماست خلیج فارس 
به فرموده فرمانده معظم کل قوا خانه ماست ما امنیت خانه خود را می توانیم برقرار کنیم، بنابراین نیازی به 
وجود دیگران نیست وجود دیگران باعث ناامنی است. نمونه هایش نیز مشخص است مگر در شرق و غرب 
نرفتند امنیت برقرار کنند، نه تنها برقرار نکردند بلکه ناامنی هم به وجود آوردند.وی افزود: بنابراین بهتر است که 
آنها بروند در منطقه خودشان امنیت برقرار کنند ما هم می توانیم امنیت منطقه خود را برقرار کنیم، این ادعا 
را در قدیم کردیم و االن امنیت منطقه را برقرار کرده ایم و آینده هم می توانیم امنیت منطقه را برقرار کنیم.  
دریادار سیاری در پاسخ به این سوال که جمهوری اسالمی ایران چه نقشی در تأمین امنیت خطوط انرژی 
در منطقه حساس خلیج فارس دارد؟ تصریح کرد، منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و شمال 
اقیانوس هند که منتهی به خلیج عدن و باب المندب می شود، یکی از مناطق مهم جهان محسوب می شود 
چون یک سوم تجارت جهانی در این منطقه صورت می گیرد بنابراین از لحاظ اقتصادی برای همه کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای حائز اهمیت است.وی افزود: ما هم اکنون از این توانمندی برخوردار هستیم که 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران توانسته است امنیت را در شرق تنگه هرمز، شمال 
اقیانوس هند و دریای عمان برقرار کند. شما هم اکنون می بینید که امنیت منطقه برای رفت و آمد همان 
منطقه ای است که ما اعالم می کنیم امنیت اش را برقرار کرده ایم و پس از این هم برقرار می کنیم زیرا از 

این توانمندی برخوردار هستیم.

دریادار سیاری:

 حضور دیگران درمنطقه موجب ناامنی است
حمایت مجلس از سرمایه گذاری ها 

در صنعت نفت
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قانون  سه  و  یک  مواد   دستور  به  نظر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ماده  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
امالکی  الذکر  فوق  قانون  نامه  آیین   ۱۳
مذکور  قانون  در  مندرج  هیأت  در  که 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  مستقردر 
صادر  آن  رأی  و  رسیدگی  مورد  فارسان 
ذیل  شرح  به  عموم  اطالع  جهت  گردیده 

آگهی می گردد :

امالک واقع در چلیچه به شماره  
386 اصلی چهارمحال و  ثبتی  پالک 

َده: بختیاری  بخش 
شش  چلچه  نوروزي  امیدعلي  ۱-آقاي 
  222/۵8 مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

اي  چلیچه  صادقي  میرزامحمد 

امالک واقع در ابنیه  فارسان  به 
416 اصلی  شماره  پالک ثبتی 

َده: چهارمحال و بختیاری  بخش 
شش  فارساني  حیدري  اهلل  فرج  2-آقاي 
مساحت   به  ساختمان  یکباب  دانگ 
۱۵6/۵6  متر مربع قسمتي از پالک ۵6۰ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری    ۵6۱ و 

حیدري جان  علي 
شش  فارساني  خسروي  مسعود  ۳-آقاي 
  ۱۵۰/88 مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
متر مربع قسمتي از پالک ۵66 خریداری 

پور  قاسم  از صفیه  الواسطه  شده مع 
فارساني  سلیماني  اهلل  نصرت  آقاي   -4
تجاري  ساختمان  یکباب  دانگ  شش 
مربع  متر    87/۵9 مساحت   به  مسکوني 
مع  شده  خریداری   626 پالک  از  قسمتي 

سلیماني  ظهراب  از  الواسطه 
فارساني شش  اهلل حیدري  مسیح  ۵-آقای 
  2۱2/9۳ مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
متر مربع قسمتي از پالک 6۵۳ خریداری 
بخشي  اهلل  از حسنقلي  الواسطه  مع  شده 

نسبت  فارساني  امیني  محسن  6-آقاي 
یکباب  دانگ  از شش  دانگ مشاع   ۱.۵ به 
مربع  متر   ۱67/6۳ مساحت   به  خانه 
خریداری  فرعي    ۳9 پالک  از  قسمتي 
و  اسماعیلي  ابوالفتح  از  الواسطه  مع  شده 

فارساني  آزاد  ابراهیم 
به  نسبت  فارساني  امیني  محمد  آقاي   -7
یکباب خانه  دانگ  از شش  دانگ مشاع   ۳
قسمتي  مربع  متر   ۱67/6۳ مساحت   به 
مع  شده  خریداری  فرعي    ۳9 پالک  از 
ابراهیم  و  اسماعیلي  ابوالفتح  از  الواسطه 

فارساني  آزاد 
به  نسبت  فارساني  امیني  صادق  آقاي   -8
یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۱.۵
مربع  متر   ۱67/6۳ مساحت   به  خانه 
خریداری  فرعي    ۳9 پالک  از  قسمتي 
و  اسماعیلي  ابوالفتح  از  الواسطه  مع  شده 

فارساني آزاد  ابراهیم 
به  نسبت  فارساني  امیني  صادق  آقاي   -9
یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۱.۵
مساحت  به  فروشي  مصالح  ساختمان 
پالک  از  قسمتي  مربع  متر   29۱/۳۱
معامله  خالصه  برابر  متقاضي   297/۱
از   ۱۳92/۰7/۱۱ مورخ   ۵686 شماره 

باشد. مي  مذکور  پالک  رسمي  مالکین 
نسبت  فارساني  امیني  محمد  آقاي   -۱۰  
یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۳ به 
مساحت  به  فروشي  مصالح  ساختمان 
پالک  از  قسمتي  مربع  متر   29۱/۳۱
297/۱ خریداری شده بالواسطه از صادق 

میني ا
نسبت  فارساني  امیني  محسن  آقاي   -۱۱
یکباب  دانگ  از شش  دانگ مشاع   ۱.۵ به 
مساحت  به  فروشي  مصالح  ساختمان 
پالک  از  قسمتي  مربع  متر   29۱/۳۱
297/۱ خریداری شده بالواسطه از صادق 

میني  ا
دانگ  شش  حیدري  ملوک  ۱2-خانم 
متر    67/۱7 مساحت   به  مغازه  یکباب 
۱86 فرعي  از پالک ۱8۵ و  مربع قسمتي 
آقا  علي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

سایرین  و  حیدري 
به  نسبت  حیدري  ملوک  ۱۳-خانم 
یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه 

مساحت   به  مسکوني  تجاري  ساختمان 
پالک  از  قسمتي  مربع  متر   ۱28/4۵
الواسطه  مع  شده  خریداری  فرعي   628

یداللهي کوکب  از 
نسبت  فارساني  یداللهي  کورش  ۱4-آقاي 
دانگ چندباب  از شش  دانگ مشاع  به دو 
مربع  متر    ۱88/88 مساحت   به  مغازه 
خریداری  فرعي   ۵77 پالک  از  قسمتي 
مرتضوي سیدعبداهلل  از  الواسطه  مع  شده 

شش  فارساني  اسدي  مصطفي  ۱۵-آقاي 
  ۱۳8/8۳ به مساحت   مغازه  یکباب  دانگ 
فرعي   ۳4۵ پالک  از  قسمتي  مربع  متر 
نادعلي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

للهي یدا
یکباب  دانگ  الیاسي شش  مراد  ۱6-آقاي 
متر    2۳7/66 مساحت   به  ساختمان 
مربع قسمتي از پالک 279 و 28۰ فرعي 
محمدرضا  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

و مراد شهرت همگي مرادي 
۱7-خانم طوبي پالدش شش دانگ یکباب 
مربع  متر    247/۱6 مساحت   به  خانه 
خریداری  فرعي   4۳7 پالک  از  قسمتي 

از خدامراد دیاني  الواسطه  شده مع 
شش  موسیري  خدادادي  اکبر  ۱8-آقاي 
  ۱2۱/4۱ مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
فرعي   ۳4۵ پالک  از  قسمتي  مربع  متر 
و  نادعلي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

یداللهي لطفعلي 
شش  فارساني  مالکي  هرمز  ۱9-آقاي 
  4۳۳/68 مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
فرعي   ۵۳2 پالک  از  قسمتي  مربع  متر 
جعفرقلي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

حیدري 

امالک واقع در قریه  فارسان  به 
417 اصلی  شماره  پالک ثبتی 

َده: چهارمحال و بختیاری  بخش 
نسبت  فارساني  اسالمي  میترا  خانم   -2۰
دانگ  شش  حبه   72 از  مشاع  حبه   9 به 
یکباب راه پله مشاعي به مساحت  ۱4/8۵  
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

اسالمي پناه  علي 
نسبت  فارساني  اسالمي  سهیال  خانم   -2۱
دانگ  شش  حبه   72 از  مشاع  حبه   9 به 
یکباب راه پله مشاعي به مساحت  ۱4/8۵  
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

اسالمي پناه  علي 
 22- خانم ملوک اسالمي فارساني نسبت 
دانگ  شش  حبه   72 از  مشاع  حبه   9 به 
یکباب راه پله مشاعي به مساحت  ۱4/8۵  
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

اسالمي پناه  علي 
فارساني   اسالمي  سوسن  خانم   -2۳
شش  حبه   72 از  مشاع  حبه   9 به  نسبت 
مساحت   به  مشاعي  پله  راه  یکباب  دانگ 
مع  شده  خریداری  مربع  متر    ۱4/8۵

اسالمي پناه  علي  از  الواسطه 
شش  فارساني  امیریان  میالد  آقاي   -24
 ۱۰۳/88 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

یداللهي آقای  خداداد 
شش  گوجاني  رستمي  جاسم  آقاي   -2۵
  227/۱7 مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

فارساني معین  نورعلي  آقای  
ایثارگران فارسان  26- بنیاد شهید و امور 
پالک  با  که  ساختمان  یکباب  دانگ  شش 
را  ساختمان  یک  تشکیل   4۱7/9۱9
مربع  متر    2۱8/۰7 مساحت   به  میدهند 
قباد  آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

فارساني صالحي 
شش  فارساني  امیریان  محسن  27-آقای 
متر   2۱۰ مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

نادري محمد 
شش  فارساني  محمدي  فریده  28-آقای 
به  متصله  زمین  و  مغازه  یکباب  دانگ 
خریداری  مربع  متر    ۱۰6/۱4 مساحت  
مدد  علي  آقای  از  الواسطه  مع  شده 

سایرین و  اسالمي 
آبادي  فیل  فرامرزي  اسماعیل  29-آقای 
مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   2۰۰/78

فارساني بهرامي  روزعلي  آقای  از  الواسطه 
امالک واقع در مزرعه دره حنا  

فارسان  به شماره  پالک ثبتی 419 
بختیاری  بخش  و  اصلی چهارمحال 

َده:
فارساني  مرتضوي  سیدفرهاد  ۳۰-آقای 
به  مشجر  باغ  قطعه  یک  دانگ  شش 
خریداری  مربع  متر   2۵۰49 مساحت 
سیدحسنعلي  آقای  از  الواسطه  مع  شده 

مرتضوي 

امالک واقع در مزرعه نصرت  
فارسان  به شماره  پالک ثبتی 420 
بختیاری  بخش  و  اصلی چهارمحال 

َده:
رستمي  جمشیدي  اردشیر  آقای   -۳۱
مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱۵۵/۳6
معین  مصیب  و  جمشید  ازآقای  الواسطه 

فارساني
فارساني  ارشادي  اسماعیل  ۳2-آقاي 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۳ به  نسبت 
به  مسکوني  تجاري  ساختمان  یکباب 
خریداری  مربع  متر   9۱9/46 مساحت  
مالکي  اسداهلل  ازآقای  الواسطه  مع  شده 

فارساني
چهارمحالي  صالح  پریوش  خانم   -۳۳
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 
متر   2۱۵/4۵ مساحت   به  خانه  یکباب 
یاور  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

فارساني  صالحي 
نسبت  فارساني   امیني  محسن  ۳4-آقاي 
یکباب  دانگ  از شش  دانگ مشاع   ۱.۵ به 
مساحت   به  مسکوني  تجاري  ساختمان 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   26۵/۳7

سلیماني  محمدآقا  از  الواسطه 
نسبت  فارساني   امیني  صادق  آقاي   -۳۵
یکباب  دانگ  از شش  دانگ مشاع   ۱.۵ به 
مساحت   به  مسکوني  تجاري  ساختمان 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   26۵/۳7

سلیماني  محمدآقا  از  الواسطه 

نسبت  فارساني   امیني  محمد  آقاي   -۳6
یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۳ به 
مساحت   به  مسکوني  تجاري  ساختمان 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   26۵/۳7

سلیماني  محمدآقا  از  الواسطه 
شش  چوبیني  یوسفي  یار  علي  آقاي   -۳7
 ۳۰۳/29 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

فارساني محمدي  حسین 
شش  بابادي  یوسفي  محسن  ۳8-آقاي 
 2۰۵/۱۰ مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

شیرواني خونکار  آقای 
دانگ  شش  گله  باقري  سردار  ۳9-آقاي 
یکباب خانه به مساحت 26۰/92 مترمربع 
فتح  آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

بهرامي اهلل 
دانگ   ۳ به  نسبت  ارشادي  رضا  4۰-آقاي 
ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع 
 9۱9/46 مساحت  به  مسکوني  تجاري 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

مالکي اسداهلل  آقای 
فارساني  اسالمي  احمدرضا  آقای   -4۱
مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
مع  شده  خریداری  مترمربع    ۵۵9/۵8

اسالمي آقای موسي  از  الواسطه 
شش  گله  نصیري  ابراهیم  آقاي   -42
 2۱7/7۵ مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
آقای  الواسطه  مترمربع خریداری شده مع 

فارساني فاضلي  لطفعلي 
شش  فارساني  اسالمي  محمد  آقاي   -4۳
  ۳8۰/6۵ مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
آقای  الواسطه  مترمربع خریداری شده مع 

فارساني سلیماني  خداکرم 
فارساني  اسمعیلي  اهلل  روح  آقاي   -44
مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
مع  شده  خریداری  مترمربع    278/4۰
فارساني شیرواني  بابا  حاج  آقای  الواسطه 

شش  خواه  احمدي  سهیال  آقاي   -4۵
 ۱42/29 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

فارساني رضا حیدري  آقای 
چهارمحالي  صالحي  کورش  آقاي   -46
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت 
یکباب خانه به مساحت 2۱۵/4۵ مترمربع 
یاور  آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

لحي صا
فارساني  امیري  آفرین  نوش  آقاي   -47
مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
مع  شده  خریداری  مترمربع   ۱78/9۵

فارسانی فاضلي  شعبانعلي  از  الواسطه 
قلعه محمدي  امیدي  قلي  آقاي صف   -48
تجاري  ساختمان  یکباب  دانگ  شش 
مترمربع    ۳8۰/88 مساحت  به  مسکوني 
اسکندر  آقای  الواسطه  مع  شده  خریداری 

فارساني رفیعي 
شش  فارساني  فاضلي  رحیم  آقاي   -49
آهن  و  مسکوني  ساختمان  یکباب  دانگ 
مترمربع    62۱/۳۱ مساحت  به  فروشي 
قنبر  آقای  الواسطه  مع  شده  خریداری 

ضلي  فا
چهارمحالي  صالح  خدیجه  خانم   -۵۰
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 
  2۱۵/4۵ مساحت  به  خانه  یکباب 
آقای  الواسطه  مترمربع خریداری شده مع 

صالحي  یاور 
دانگ  شش  گله  قنبري  قباد  آقاي   -۵۱
 ۱7۰/۵4 مساحت  به  خانه  یکباب 
آقای  الواسطه  مترمربع خریداری شده مع 

شیرواني احمد 

باباحیدر به شماره   امالک واقع در 
432 اصلی چهارمحال و  ثبتی  پالک 

َده: بخش  بختیاری 
به  ایران  اسالمي  جمهوري  ۵2-دولت 
پشتیباني  و  دفاع  وزارت  نمایندگي 
پاسداران  سپاه  بردار  بهره  مسلح  نیروهاي 
یکباب  دانگ  شش  اسالمي  انقالب 
مساحت  به  ورزشي  سالن  ساختمان 
مع  شده  ،خریداری  مربع  متر   996/۱۳

مهذب  محمدرضا  از  الواسطه 
۵۳- آقای داراب بستار شش دانگ یکباب 
مربع  متر   ۱77/66 مساحت  به  خانه 
شریف  از  الواسطه  مع  شده  ،خریداری 

سایرین و  هاشمي 
باباحیدری  اسالمي  حسن  –آقاي   ۵4
مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
مع  شده  خریداری  مترمربع   2۰6/۰۱

اسالمي  قربان  و  ازآقای طاهر  الواسطه 
باباحیدري  مرتضوي  جهانگیر  آقاي   -۵۵
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مع  شده   خریداری  مربع  متر   ۳۳4/84
مرتضوي  حسین  آقای  از  الواسطه 

باباحیدري
میراحمدي  کلثوم  سیده  خانم   -۵6
از  مشاع  دانگ   ۵ به  نسبت  باباحیدري 
مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
مع  شده  خریداری  مربع  متر    226/79
اسالمي  درویشعلي  آقای  از  الواسطه 

باباحیدري
میراحمدي  سیدحسن  آقاي   -۵7
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
مع  شده   خریداری  مربع  متر   ۱۱۱8/۰7
الواسطه از آقای شریف هاشمي و سایرین

ششدانگ  هاشمي  سیدخداداد  آقاي   -۵8
متر   27۰/۰۱ مساحت  به  خانه  یکباب 
مربع خریداری شده  مع الواسطه از آقای 

هاشمي سیدجواد 
ششدانگ  مرتضوي  علیداد  آقاي   -۵9
متر   ۳8۱/26 مساحت  به  خانه  یکباب 
مربع خریداری شده  مع الواسطه از آقای 

باباحیدري مرتضوي  جعفر 
6۰- آقاي سیدحاجت اهلل تقوي ششدانگ 
متر   ۵۱6/9۱ مساحت  به  خانه  یکباب 
مربع خریداری شده  مع الواسطه از آقای 

هاشمي سیدشریف 
باباحیدري  بازریار  عباس  آقاي   -6۱
 4۳7 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
از  الواسطه  مع  شده   خریداری  مربع  متر 

باباحیدري  هاشمي  سیدجواد  آقای 
میراحمدي  سیدحیدر  آقاي   -62
به  خانه  یکباب  ششدانگ  باباحیدري 
خریداری  مربع  متر   ۳88/49 مساحت 
سیدرضا  آقای  از  الواسطه  مع  شده  

باباحیدري میراحمدي 
میراحمدي  علي  آقاي   -6۳
به  خانه  یکباب  باباحیدریششدانگ 
خریداری  مربع  متر   26۵/۰7 مساحت 
سیدقاسم  آقای  از  الواسطه  مع  شده  

باباحیدري میراحمدي 

امالک واقع در گوجان به شماره  
441 اصلی چهارمحال و  ثبتی  پالک 

َده: بخش  بختیاری 
64- خانم فاطمه نجفي گوجاني ششدانگ 
 ۱۰7/76 مساحت  به  ساختمان  یکباب 
از  الواسطه  مع  شده   خریداری  مربع  متر 

گوجاني  جهانبازي  شنبه 
ششدانگ  خدارحمي  محسن  آقاي   -6۵
متر   ۱4۳/67 مساحت  به  خانه  یکباب 
مربع خریداری شده  مع الواسطه از آقای 

گوجاني حیدري  غالمعلي 
امالک واقع در قریه جونقان به 
463 اصلی  شماره  پالک ثبتی 
َده: بخش  بختیاری  و  چهارمحال 

ترابي جونقاني ششدانگ  66- خانم سمیه 
متر   24۵/62 مساحت  به  خانه  یکباب 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

جونقاني پور  ترابي  خدارحم 
جونقاني  نوروزیان  ابراهیم  67-آقای 
مساحت  به  خانه   یکباب  نگ  ششدا 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱92/4۱

نیکبخت  محمد  جان  از  الواسطه 
ششدانگ  مفرد  کیاني  راهدار  آقای   -68
مربع  متر   ۱47 مساحت  به  خانه  یکباب 
حیاتقلي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

مفرد  کیاني 
نسبت  جونقاني  افشاري  مسعود  69-آقای 
به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
خریداری  مربع  متر   ۱۱8/27 مساحت  به 
مهرابي  چراغعلي  از  الواسطه  مع  شده  

ني   جونقا
7۰- آقای اردشیر افشاري جونقاني نسبت 
یکباب خانه  ازششدانگ  دانگ مشاع   ۳ به 
خریداری  مترمربع   ۱۱8/27 مساحت  به 
مهرابي  چراغعلي  از  الواسطه  مع  شده 

ني  جونقا
جونقاني  عرب  محمدمراد  آقای   -7۱
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱9۱  /69

از اهلل کرم رحیم پور  الواسطه 
جونقاني  کرمي  قدمخیر  خانم   -72
 /۱۵ مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
2۳۳ متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

نعمتي  نوروزعلي  از 
جونقاني  پور  غالمعباس حسین  آقای   -7۳
 84/24 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

جونقاني  گودرزي  محمد 
ششدانگ  شفیعي  اروجعلي  آقای   -74
متر   44۵  /۳2 مساحت  به  خانه  یکباب 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

اماني  رمضانعلي 
7۵- آقای مهدي اسکندري نژاد ششدانگ 
متر   ۱87/2۳ مساحت  به  خانه  یکباب 
عزت  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

اهلل افراس آب 
ششدانگ  جونقاني  امیر  کاوس  آقای   -76
یکباب خانه به مساحت ۳۱۱/۳4 متر مربع 
اهلل  سیف  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

جونقاني احمدیان 
جونقاني  پور  کریمي  عیسي  آقای   -77
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱98/۰7 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

پور جونقاني  خداداد کریمي 
جونقاني  پور  ترابي  عباسعلي  آقای   -78
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 429/22 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

پور جونقاني ترابي  خدارحم 
ششدانگ  فرد  فدائي  داود  آقای   -79
متر   ۱49/۰2 مساحت  به  خانه  یکباب 
کریم  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

جونقاني  مطلق  رحیمي 
جونقاني  عباسي  یار  اهلل  آقاي   -8۰
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱86/4۰

عباسي جونقاني  ابوالحسن  از  الواسطه 

جونقاني  پور  نبي  عبدالحمید  آقای   -8۱
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۰۰/4۱ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

ورثه اهلل کرم نبي پور 
ششدانگ  رحیمي  روزعلي  آقای   -82
متر   29۱/92 مساحت  به  خانه  یکباب 
ورثه  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

رحیمي  درویشعلي 
جونقاني  عبداللهي  خشایار  آقای   -8۳
ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 به  نسبت 
مربع  متر   242/۱7 مساحت  به  یکبابخانه 
خریداری شده مع الواسطه از ملک حسین 

جونقاني  قاسمي 
دهکردي  صالحي  علمدار  آقای   -84
 ۱۰6۰/49 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

دهکردي صالحي  مرادعلي 
جونقاني  عبداللهي  مینا  خانم   -8۵
به  علوفه  انبار  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مساحت 264/۱6 متر مربع خریداری شده 

از علیرضا مختاري الواسطه  مع 
ششدانگ  آب  افراس  لهراسب  آقاي   -86
مساحت  به  آسیاب  ساختمان  یکباب 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱۵4/76

الواسطه از نعمت اهلل افراس آب
87- آقای بهنام نصیري جونقاني ششدانگ 
به  مسکوني  تجاري  ساختمان  یکباب 
شده  خریداری  مربع  متر   6۱/۵8 مساحت 
جمعه  علي  و  علیمراد  از  الواسطه  مع 

شعاعي
جونقاني  فروزنده  محمدعلي  آقای   -88
به  گاوداري  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
خریداری  مربع  متر   ۱986/88 مساحت 

الواسطه از محمدعلي فروزنده شده مع 
جونقاني  پور  اسدي  اله  وجیه  خانم   -89
 466/۳8 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

قلي و عیدي محمد و بیگلر نیکوئي ثاني
9۰- آقای علي رحیمي جونقاني ششدانگ 
مربع  متر   ۱۵۱/6۰ مساحت  به  یکبابخانه 
محمدناصر  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

جونقاني رحیمي 
جونقاني  اکار  گل  چمن  خانم   -9۱
 ۱2۵/۰2 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

علي جمعه آشوب جونقاني
به  ایران  اسالمي  جمهوري  92-دولت 
نمایندگي وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي 
انقالب  پاسداران  سپاه  بردار  بهره  مسلح 
اسالمي شش دانگ یکباب ساختمان سالن 
مربع  متر   7۵۳/۳9 مساحت  به  ورزشي 
نجفقلي  از  الواسطه  مع  شده  ،خریداری 

احمدیان 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
به  نسبت  آگهی  این  رسمی  سند  فاقد 
امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به 
تا  باید  باشند  داشته  اعتراضی  صادره  آراء 
و  در شهرها  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  دو 
اعتراض  روستاها  در  آگهی  الصاق  تاریخ  از 
فارسان تسلیم  اسناد  اداره ثبت  به  را  خود 
ظرف  باید  نمایند.معترض  اخذ  رسید  و 
مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل 
دهد.در  تحویل  فارسان  ثبت  اداره  به  را 
ارائه  به  موکول  ثبت،  اقدامات  صورت  این 
که  صورتی  در  است.  دادگاه  قطعی  حکم 
یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی   ، معترض 
اداره   ، نکند  ارائه  را  محل  عمومی  دادگاه 
مالکیت  سند  به صدور  مبادرت  محل  ثبت 
از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  نماید  می 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
  : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

  1395/09/09 روز سه شنبه مورخ 
  : نوبت دوم  انتشار  تاریخ 

 1395/09/24 روز چهارشنبه مورخ 
  خدارحم عسگری
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
فارسان شهرستان 

توجه : 

شهروندان محترم حوزه ثبتي فارسان ، این اداره آمادگي تعویض اسناد مالكیت دفترچه اي با اسناد مالكیت کاداستري را
 به منظور تثبیت موقعیت امالک شما در سیستم کاداستري و بانك جامع امالک به منظور جلوگیري از طرح دعاوي احتمالي بر علیه شما را 

در مدت زمان محدودي دارد.

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

 فاقد سند رسمی حوزه ثبتي فارسان
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بر  تأکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اینکه اخالق گرایی سرلوحه کار وزارت ارشاد 
است، گفت: یکی از الزامات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در انجام فعالیت هایش پرهیز 
از سیاسی شدن دستگاه است، زیرا سیاسی 
شدن خسارت سنگینی به دستگاه، کارکنان 

و مدیران وارد می کند.
به گزارش پیام زمان از مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و  فرهنگ  وزیر  صالحی امیری،  سیدرضا 
ارشاد اسالمی در نخستین نشست تخصصی 
مدیران این وزارتخانه که با حضور محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور برگزار شد، گفت: رفع 
حوزه  در  رهبری  معظم  مقام  دغدغه های 
فرهنگی، سیاست قطعی در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است و ما تحت هیچ شرایطی 

از گفتمان رهبری فاصله نمی گیریم.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  الزامات  و  نیازها 

اسالمی
به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
این  الزامات  و  نیازها  درباره  خود  تحلیل 
ضرورت،  و  نیاز  اولین  داد:  ادامه  وزارتخانه 
سال  سه  مدت  طی  است.  آرامش  و  ثبات 
فرهنگ  وزارت  به  تهاجماتی  عمدتا  گذشته 
شود  جبران  باید  که  شده  اسالمی  ارشاد  و 
و بخشی از آن نیز نیازمند بازنگری و توجه 
ویژه به سیاست های جاری است. اولین نیاز 
دستگاه، ثبات و آرامش است، زیرا بدون آن 
نه  آرامش  و  ثبات  نمی گیرد،  شکل  توسعه 
می یابد.  سامان  عمل  در  بلکه  سخنرانی  با 

بنابراین باید از ایجاد مناقشه پرهیز کرد.
پرهیز از سیاسی شدن دستگاه

کرد:  بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  الزام  و  نیاز  سومین 
از  پرهیز  فعالیت هایش  انجام  در  اسالمی 
سیاسی  زیرا  است،  دستگاه  شدن  سیاسی 
شدن خسارت سنگینی به دستگاه، کارکنان 
و  نیاز  چهارمین  می کند.وی  وارد  مدیران  و 
الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را ایجاد 
کرد  عنوان  آینده  به  نگاه  با  پویا  ساختاری 
و گفت: دو ساختار جوان و پیر داریم. وزیر 
نیاز  پنجمین  را  انسانی  نیروی  ادامه   در 
برشمرد   اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
نیاز  ششمین  را  فرهنگی  وزیرساخت های 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  الزام  و 
جامع  نظام  تدوین  نیاز  وهفتمین  برشمرد 
اقتصاد فرهنگی به معنای جایگزینی صنعت 
و فرهنگ به جای نفت است. این امر نیازمند 
همیشه  برای  نمی توان  است.  جامع  مطالعه 

نیازمند بودجه های دولتی بود. 
وظایف دولت نسبت به فرهنگ

فرهنگ  وزارت  نیاز  هشتمین  بیان  در  وی 
و ارشاد اسالمی تاکید کرد: دولت در حوزه 
حمایت  سیاستگذاری،  وظیفه  سه  فرهنگی 
مطالعات  طبق  دارد.  عهده  بر  را  نظارت  و 
نهادهای  تصدی گری  امور  همه  شده  انجام 
فرهنگی در همه حوزه ها قابل واگذاری است.
شفاف سازی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرهنگ  وزارت  وظایف  مرزهای  تبیین  و 
نظام  حوزه های  سایر  با  اسالمی  ارشاد  و 

این  نیاز  نهمین  را  فرهنگی 
وزارتخانه عنوان کردو گفت: 
نیاز  نظام  الگوی  طراحی 
نیازی  یازدهمین  سنجی، 
است که وجود آن در وزارت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
به  سنجی  نیاز  است.  الزم 

واقعیت های جامعه و تالش  از  معنای درک 
بنابراین  است.  ذائقه  با  متناسب  تولید  برای 
انطباق  ذائقه هم  با  و  باید هدایت گر  تولید 

داشته باشد.
اصالح فرهنگ عمومی کشور

وزارت  نیازهای  و  ضرورت  سیزدهمین  وی 
فرهنگی  اصالح  را  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
پویا سازی  و  فعال سازی  طریق  از  عمومی 
گفت:  و  دانست  عمومی  فرهنگ  شورای 
دروغ، تهمت، طالق و بسیاری از آسیب های 
اجتماعی در کشور افزایش یافته است و همه 
این مسائل ریشه در فرهنگ عمومی کشور 
عمومی  فرهنگ  اصالح  آن  حل  راه  و  دارد 
است که باید از مدرسه، خانواده، دانشگاه و 

... آغاز شود.
پیش از حرف، عمل کنیم

ضرورت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
وزارتخانه  در  پیوستگی  هم  به  و  انسجام 
و  نیاز  چهاردهمین  عنوان  به  را  متبوعش 
در  انسجام  کرد:  تصریح  و  کرد  عنوان  الزام 
وزارتخانه باید افزایش یابد. انسجام به معنای 
انسجام  نیست.  کردن  عمل  یکدیگر  همانند 
اجزای  همه  هماهنگ  حرکت  معنای  به 

هدف  یک  سوی  و  سمت  به  سیستم  یک 
افزود:  ادامه  در  است.صالحی امیری  مشترک 
الزام در وزارت فرهنگ و  و  نیاز  پانزدهمین 
فرهنگی  گفت وگوی  ضرورت  اسالمی  ارشاد 
و  تدبیر  کابینه  وعضو  است.  ملی  سطح  در 
از  حرکت  نیاز،  شانزدهمین  افزود:  امید 
زدگی  شعار  از  پرهیز  است.  عمق  به  سطح 
و همایش محوری است. پیش از حرف، عمل 

کنیم. 
اعتدال گرایی در شعار و عمل

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، اعتدال گرایی 
الزام  و  نیاز  هفدهمین  را  عمل  و  شعار  در 
دانست  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
جمهور  رئیس  فرهنگی  گفتمان  گفت:  و 
فرهنگی،  اعتدال  اصل  چهار  بر  مبتنی 
عدالت فرهنگی، عقالنیت فرهنگی و دیانت 
چهار  این  به  توجه  بنابراین  است.  فرهنگی 

اصل ضروری است.
و  تالش ها  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  وی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جنتی،  علی  خدمات 
دوره  این  سیاست  افزود:  سابق  اسالمی 
و  برنامه محوری  بر  مبتنی  وزارتخانه  از 
برنامه های استراتژیکی است. قول داده ام ٧٠ 
درصد وقت خود را صرف ۱٠ درصد مسائل 

اصلی کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد  تأکید کرد:

اصالح فرهنگ عمومی کشور

سیما تیرانداز جلوی دوربین 
»ماجان« رفت

به  »ماجان«  سینمایی  فیلم  در  تیرانداز  سیما  بازی 
محمد  کنندگی  تهیه  و  آزاد  سیفی  رحمان  کارگردانی 

مهدی عسگرپور آغاز شد.
گروه تولید فیلم سینمایی »ماجان« هم اکنون در جنوب 
به  و  هستند  آن  از  هایی  سکانس  گرفتن  مشغول  تهران 
تازگی بازگی سیما تیرانداز در این پروژه آغاز شده است. 
همچنین به زودی فرهاد اصالنی نیز جلوی دوربین خواهد 

رفت.
مهتاب کرامتی و فرهاد اصالنی بازیگران اصلی »ماجان« 
می  اضافه  پروژه  به  دیگری  بازیگران  زودی  به  و  هستند 
چالش  با  که  است  زوجی  قصه  روایتگر  شوند.»ماجان« 

بزرگی در مواجه با فرزند خود رو به رو هستند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: لیال الریجانی، 
کارگردان:  مشاور  آزاد،  سیفی  رحمان  کارگردان: 
آالدپوش،  محمد  فیلمبرداری:  مدیر  اسعدیان،  همایون 
مهرداد  گریم:  طراح  بجنوردی،  سعید  صدابرداری:  مدیر 
میرکیانی، طراح صحنه و لباس: جهانگیرمیرزاجانی، مدیر 
سعید  ریز:  برنامه  و  یک  دستیار  کریمی،  مجید  تولید: 
بیتا  نقدزاده، عکاس: مهدی دلخواسته، مشاور رسانه ای: 

موسوی و تهیه کننده: محمد مهدی عسگرپور.
فرهنگی  تصویر شهر سازمان  »ماجان« محصول موسسه 

هنری شهرداری تهران است.

دعوت به ارکستر سمفونیک آنتالیا

خبر  اعالم  با  تهران  سمفونیک  ارکستر  سابق  رهبر 
این  رهبری  برای  وی  از  آنتالیا  دولتی  ارکستر  دعوت 
مجموعه در تاالر »اسپاندوس«، جزئیات برنامه پیش رو 

را تشریح کرد.
ارکستر  سابق  رهبر  و  هنری  مدیر  رهبری  علی 
سمفونیک تهران در گفتگو با مهر با اشاره به تازه ترین 
فعالیت های بین المللی خود در عرصه موسیقی توضیح 
داد: پس از رهبری ارکستر فیلهارمونیک چک و ضبط 
به آهنگسازی پوریا خادم و  پوئم سمفونیک »تختی« 
بنیاد  دعوت  به  پراگ  در  معتمدی  محمد  خوانندگی 
دولتی  سمفونیک  ارکستر  با  آنتالیا  هنری  فرهنگی 
آنتالیا در تاالر »اسپاندوس« برنامه ای را اجرا می کنم.

این رهبر ارکستر درباره رپرتوار اجرایی که قرار است 
کرد:  اظهار  ببرد،  صحنه  به  آنتالیا  ارکستر  با  همراه 
برنامه این هفته با یک اثر تازه از »نجات باشق مزلر« 
همراهی  با  و سپس  شود  می  آغاز  ترکیه ای  آهنگساز 
»تاتیانا مازورنکو« نوازنده مشهور آلتو از آلمان که برنده 
سه مسابقه بین المللی جهانی ترتیس، مارکنویکرشن 
را  مایستر«  »هوف  کنسرتوی  است  باشمت  یوری  و 
اجرا می کنیم. بعد از تنفس نیز قطعه واریاسیون های 
»انیگما« اثر ادوارد الگار اپوس ۳۶ را اجرا خواهیم کرد.

تاالر وحدت میزبان نمایش
 دخِت ایران می شود

بانوان در تاالر  فرزانه کابلی نمایش دخِت ایران را  برای 
وحدت به روی صحنه می برد.

 به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد رودکی؛ نمایش دخِت ایران به طراحی و کارگردانی 
مازندران،  مناطق  از  آیینی  حرکات  شامل  کابلی،  فرزانه 
آذربایجان،  کردستان،  خراسان،  ارمنستان،  بلوچستان، 
بندر گناوه، کهگیلویه و بویر احمد وحرکات آیینی سنتی 

تلفیقی می باشد.
در اجرای این اثر  پرستو ریحانی، دیدار قنبرزاده، یاسی 
سالومه  شجاعی،  ناز  شب  علوی،  مهشید  ایراهیمی، 
مرتضوی، سارا المعی، حوریه خواجوی، ساناز جهانبخش، 
شمیم امینی، پریسا نقی زاده، لیلی قراچه داغی، تهمینه 
بصیری،  افرا  الهام دهقانی،  هانیه گلستانی،  شهمیرنوری، 
انیس نخعی، نازنین قدس مهدوی، ستاره گلستانی، الهه 
تاجیک  پارمیدا  قربانی،  فرناز  فقیهی،  الهه  نورمحمدیان، 

همکاری خواهند داشت.
را  اجرا  این  کنندگی  تهیه  کوثری  جهانگیر  همچنین 

برعهده دارد.
یکشنبه  تا  آذر  یازدهم  پنج شنبه  از  ایران  نمایش دخِت 
وحدت  تاالر  در   ۱5 ساعت  روز  هر  ماه  آذر  چهاردهم 
میزبان بانوان خواهد بود. عالقمندان جهت تهیه بلیط می 

توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

فیلم  از  یادی می کند  امروز  زمان  ها در  و خاطره  یادها 
علی  بازیگری  و  حاتمی  علی  کارگردانی  به  خان  ستار 
صیاد  پرویز  و  انتظامی  عزت اهلل  بخشی،  عنایت  نصیریان، 

ساخته شد.
ساخت این فیلم در تابستان ۱۳5۱ در تهران آغاز گردید. 
خواهان  مشروطه  میان  نبرد  سکانس های  ساخت  برای 
جلوه های  شگردهای  از  بهره گیری  دولتی،  نیروهای  و 
کمتر  روزگار  آن  در  که  بود  شده  گرفته  نظر  در  ویژه 
اسفندماه   ۱۳ از  ستارخان  فیلم  می شد.  گرفته  کار  به 
۱۳5۱ در ده تاالر سینمای تهران اکران عمومی شد اما 
ملی  شورای  مجلس  نمایندگان  و  روزنامه ها  مخالفت  با 
در  ملی  شورای  مجلس  غیرعلنی  نشست  در  شد.  روبرو 
تاریخ ۱5 اسفند بیانیه ای از سوی شماری از نمایندگان 
داستان  تحریف  به  بیانیه  این  در  شد.  امضاء  و  خوانده 
تاریخی این فیلم خرده گرفته شده بود و آن را تحریف 
هنرمندان  سندیکای  بود.  خوانده  معاصر  تاریخ  علنی 
از  تاریخی  روایت  تحریف  دلیل  به  را  حاتمی  علی  نیز 
حاتمی  آن  پی  در  و  داد  قرار  موردنکوهش  ستارخان 
از  پس  سرانجام  رفت.  بیرون  هنرمندان  سندیکای  از 
فرهنگ  وزارت  سینمایی  امور  کمیته  بسیار،  حاشیه های 
و  لغو  را  فیلم  نمایش  پروانه  اسفند   ۱٧ روز  در  وهنر، 

کرد. توقیف  را  فیلم  نمایش 

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:
درست  آدم های  نصیریان(:شماها  )علی  ستارخان 
خودتون  واسه  را  مشروطه  نیستین.  حسابی  و 
که  مردمه،  واسه  اگه  مردم؟  واسه  یا  می خواین 
شماها  وقت  اون  بخورن،  ندارن  نون  توشهر  االن 
حیدرخان   / کن!  نیگا  انداختین  سفره  رنگ  هفت 
بار آوردن هنر  انتظامی(:گدا  ا…  عمواوغلی )عزت 
دهنشون  به  دستشون  مردم  اگه  ، رفیق!  نیست 
ستارخان:   / کرد.  ارزون  رو  نون  باید  نمی رسه 
علی   / میشه؟  ارزون  نون  بشه،  مشروطه  اگر 
ستارخان: خوب   / چیه؟  مرگ  ستار؟  ببین  موسیو: 
)پرویز  موسیو  علی   / خداس.  ، دست  حقه  مرگ 
مشروطه  اما  حیدرعمواغلی:   / صیاد(:همین؟ 
مردنت  اختیار  می خواست  ماهاس.تودلت  دست 
 / آره.  نعوذباهلل  ستارخان:   / بود؟  خودت  دست 
اختیار  نمی خواد  دلت  چطور  پس  حیدرعمواغلی: 
ستارخان:   / باشد؟  خودت  دست  کردنت  زندگی 
میگی؟  توچی    ، خودمه  دست  زندگیم  اختیار  من 
می کشه  نفس  که  آدمی  هر  توبه  حیدرعمواغلی:   /
معلومه،  دیگه  آره  ستارخان:   / زنده؟  می گی 
اگه  حیدر:   / کرد.  نمیشه  هم  کاریش  زندس  خب 
دهن  هیشکی  اما  / ستارخان:  ببندن چی؟  دهنشو 
نیستی  بلد  چیزی  تو  آخه  حیدر:   / نبسته.  منو 
میگین  چی  بلدین  شماکه  ستارخان:   / بگی. 
نامسلمون  یه  آخرش  کفرگفتن …ها؟  از  ، غیر 
خیلی  یعنی  حیدر:   / چه؟  یعنی  مشروطه  نگفت 
، یه  کنده  پوست  و  صاف  برادر  ستارخان:   / چیز! 
یعنی  / حیدر:  آخر.  بشه  منم حالیم  که  بگو  جوری 
 / باشد.  خودشون  دست  اختیارشون  مردم  اینکه 

نیست؟ کار  تو  که  ببینم  المذهبی  ستارخان: 

یادها و خاطره ها در زمان .....

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج 
سزد اگر همه دلبران دهندت باج

دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش
به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج

امروز با حافظ

ذهن  آسمان  که  است  ابرسیاهی   ، تاسف 
آدمی را تیره می سازد در حالی که تاثیر جرائم 

را محو نمی کند .
 جبران خلیل جبران

سخن حکیمانه

»سهراب سپهری«
 برای بیست و دومین بار به 

کتابفروشی ها آمد

»سهراب  کتاب 
نوشته  سپهری« 
حقوقی  محمد 
انتشارات  توسط 
چاپ  به  نگاه 
دوم  و  بیست 

رسید. 
گزارش  به 
ب  کتا ، مهر
ب  ا سهر «
نوشته  سپهری« 

محمدحقوقی به تازگی توسط انتشارات نگاه 
به چاپ بیست و دوم رسیده است.

این کتاب سومین عنوان مجموعه »شعر زمان 
ما« است که در کتاب های آن، اشعار برجسته 
شاعر مورد نظر به عالوه بررسی آثارش درج 
»شعر  های  کتاب  ترتیب،  این  به  شود.  می 
زمان ما« مسیر شاعری شاعران کشور را مورد 

بررسی قرار می دهد.
در کتاب مربوط به سهراب سپهری هم عدم 
تنوع در شعر این شاعر، نحوه آفرینش، بیان 
در دوره های اول و دوم سپهری، تخیل زائد، 
تفاوت شعر شاملو و سپهری، بسامد واژه خدا 
و  سپهری  نگاه  تفاوت  و  شاعر  این  شعر  در 
که  هستند  مواردی  جمله  از  فرخزاد  فروغ 

مورد بررسی قرار گرفته اند.

در بازار کتاب

افتتاحیه  ایران:مراسم  سینمای  گروه 
لغو  میالد  برج  در  بمبئی«  »سالم  فیلم 

شد.
بمبئی«  »سالم  فیلم  افتتاحیه  مراسم 
در برج میالد که بنا بر اعالم سازندگان 
همراه  تومانی  هزار   ۳٠٠ بلیت  با  فیلم 

شد. بود،لغو 
اطالعیه  انتشار  با  فیلم  سازندگان 
پور  محمد  قربان  امضای  به  که  ای 
فیلم  گذاران  سرمایه  و  کارگردان 
که  کسانی  پول  بازگرداندن  از  رسیده، 
بلیتهای گران این مراسم را پیش خرید 

اند. داده  بودند،خبر  کرده 
به  آمده:»بدینوسیله  اعالمیه  این  در 
سینمایی  فیلم  محترم  مخاطبین  اطالع 
عدم  دلیل  به  رساند  می  بمبئی  سالم 

قبل  از  که  الزم  مجوزهای  صدور 
در  و  بود  پذیرفته  صورت  آن  هماهنگی 
شرایط کنونی و با هماهنگی انجام شده 
نتیجه  این  به  محترم  کننده  پخش  با 
مردم  خوب  استقبال  علیرغم  رسیدیم 
افتتاحیه  مراسم  در  حضور  برای  عزیز 
برج  در  بمبئی  سالم  سینمایی  فیلم 
پوزش  عرض  با  مراسم  این  میالد، 
و  عوامل  حضور  به  تبدیل  و  کنسل 
مردمی  های  اکران  در  فیلم  بازیگران 
خواهد  رسانی  اطالع  متعاقبا  که  گردید 

شد.
سینما  طریق  از  کسانیکه  کلیه  ضمنا 
آنها  مبلغ  اند  نموده  تهیه  بلیط  تیکت 
از سایت فوق مجددا به حسابشان واریز 
از  شده  جذب  مبلغ  و  گردید  خواهد 

یکی  به  اسپانسر  طریق 
می  واگذار  ها  خیریه  از 

گردد«.
سازندگان  شود  می  یادآور 
بودند  کرده  اعالم  فیلم 
زنده  اجرای  دلیل  به  که 
توسط  فیلم  های  ترانه 
این  در  هندی  بازیگر 
بلیتهای  مراسم،قیمت 
تومان  هزار   ۳٠٠ آن 
سینما  سایت  که  است 
توجه  بدون  نیز  تیکت 
قانونی  محدودیتهای  به 
اخیر،اقدام  روزهای  طی 
بلیتهای  فروش  پیش  به 
بود! کرده  افتتاحیه  مراسم 

بلیت ۳۰۰ هزار تومانی کار دست »سالم بمبئی« داد

جشنواره تئاتر کودک ۵ سال 
دیگر در همدان می ماند

از  همدان  استاندار  امنیتی  ـ  سیاسی  معاون 
تئاتر  المللی  بین  جشنواره  برگزاری  تمدید 
در  دیگر  سال   5 مدت  به  نوجوان  و  کودک 
المللی  بین  جشنواره  رئیس  داد.  خبر  استان 
نمایش  گفت:  همدان  نوجوان  و  کودک  تئاتر 
های جشنواره در ۱۸ سالن، شامل ۱٠ سالن در 
شهر همدان و هشت سالن در شهرستان ها روی 

صحنه خواهند رفت.
بیست  استانی  ستاد  جلسه  در  عبادی  فاضل 
و  تئاتر کودک  بین المللی  و سومین جشنواره 
اینکه جشنواره تئاتر کودک و  با بیان  نوجوان 
نوجوان در راستای تحقق عدالت فرهنگی دولت 
برگزار می شود، اظهار کرد: آمفی تئاتر و پالتو 
مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی، آمفی 
تئاتر و پالتو مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا، 
تاالر فجر، کانون مهدیه، سینما فلسطین، سینما 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  سالن  کانون، 
و  فرهنگ  اداره کل  تئاتر  آمفی  و  نوجوانان  و 
ارشاد اسالمی برای اجرای برنامه های جشنواره 
و  فرهنگ  است.مدیرکل  شده  گرفته  نظر  در 
افتتاحیه  افزود:  همدان  استان  اسالمی  ارشاد 
این جشنواره ۲۲ آذرماه، همزمان با آغاز هفته 
وحدت در سالن ابن سینا نمایشگاه بین المللی 

همدان برگزار خواهد شد.
از  همدان  استاندار  امنیتی  ـ  سیاسی  معاون 
تئاتر  المللی  بین  جشنواره  برگزاری  تمدید 
کودک و نوجوان به مدت 5 سال دیگر در استان 

خبر داد.

خبر

)در حال تصفیه( شماره 2 کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم

بدین وسیله از کلیه اعضا محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 15 روز 
چهارشنبه مورخ 95/9/24 در محل سالن اجتماعات شهید باهنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج واقع در انتهای رجایی 

شهر بلوار شهید موذن تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
توجه:•در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور 
و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و در این 

صورت تایید نمایندگی تام االختیار باامضای اکثریت هیات تصفیه تعاونی خواهد بود.
•مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:1-استماع گزارش هیات تصفیه    2-طرح و تصویب بیالن مالی سال 1394      3-طرح و تصویب نقشه 

اصالحی منابع طبیعی
4-تعیین وکیل مجرب در خصوص حل اختالفات احتمالی نسبت به اراضی مستثنیات و ملی و غیری و تنظیم قرارداد 

مالی با اختیارات کامل       
5-تنظیم قرارداد صلح با مراجع قانونی جهت الحاق اراضی شهرک به بافت روستا و تخصیص خدمات عمومی با اختیارات 

کامل
6-طرح و تصویب تفاهم نامه و انعقاد تخصیص آب از آبفای روستایی استان البرز

7-طرح و تصویب فروش قطعات مازاد وفق اساسنامه شرکت تعاونی    
 8-تمدید هیات تصفیه به مدت 2 سال          

9-طرح و تصویب حقوق و مزایای هیات تصفیه

آگهی مفقودی

پژو مالکیت(سندفروش)سندکمپانی(ماشین  سبز)شناسنامه  برگ 
ROAمدل۱۳۸۶به رنگ نوک مدادی متالیک وشماره انتظامی۲۴-

۳۳۲د۴۶به شماره موتور۱۱۶۸5٠59٧۱٧وشماره شاسی۱5۴۳٠9٠۴ 
بنام ابراهیم شهونی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

شهرستان دزفول

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل ۱۳۸5 به شماره انتظامی ایران ۸۲-
 S ۱۴۱۲۲۸595٧۱۲۶  ۲۶۸ص۸۴ به شماره موتور ۱٧۲۲۳٠9 به شماره شاسی

به نام رضا مهرائی حمزه کالئی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

التفات سروری فرزند حسین  بدینوسیله به متهم 
که حسب شکایت آقای عمران عمرانی فرزند میرزا 
به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب این دادگاه می 
باشد وفق ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ 
روز   95/۱٠/۱۱ رسیدگی  وقت  در  که  شود  می 
شنبه راس ساعت ۸/۳٠ صبح جهت تفهیم اتهام و 
اخذ آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و 
از خود دفاع نماید.م الف: 95٠۶۴5                     

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی مفقودی
اس  زانتیا  سیتروئن  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
به شماره پالک ۱۶م95۶  ایکس ۲٠٠٠ مدل ۸۳ مشکی روغنی 
شاسی  شماره  و   ٠٠۳۳۲9٧٠ موتور  شماره  به   ۸۲ ایران 

s۱5۱۲۲۸۳۱۱5٠٧٧ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره   ۱۳۸5 مدل  پراید  سواری  ماشین  سبز  برگ 
شاسی  شماره   ۱۶۶9۶٧۱ موتور  شماره  ص۶۳    ۴5۶-۸۲ ایران 
S ۱۴۱۲۲۸5۲۴9۶۶۴ بنام کبری گل نتاج مفقود از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروی وانت 
-تویوتا مدل ۱9۸۶ به شماره موتور ۱٠٧۲5٠  و شماره شاسی ٠٠۳۴۳9٠  بنام 

رحیم رشیدی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
باغستان-  نشانی  به  تیموری  اال  ایمانی  خلیل  آقای  نام  به  گاز  پرونده  تائیدیه 
به  و همچنین  ایمانی  امالک   ۲ قطعه  و ۲5  گلستان ۲۴  بین  اشتراکی شمالی- 
زیرزمین   ۲ قطعه   ۲5 و   ۲۴ گلستان  نبش  شمالی  اشتراکی   – باغستان  آدرس 
شماره  به  و   ۱۳95٠۲-۱۳٠٠٧۴۴۴۴ پرونده  شماره  به  ورزشی   باشگاه 

٧۴۴۴۲-۱۳٠٠-۱۳95٠۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه 

محکوم له: محمد محمدی  فرزند سلیم  نشانی- روانسر روستای باباعزیز 
شماره  به  یداهلل  فرزند  دهی  سرخه  )رضانظری  احمدی  علی  علیه:  محکوم 

ملی:۳۳۱9۶۸۴۲۴۸(  - مجهول المکان
بموجب دادنامه شماره  9۸مورخ ۳/۲۶ /95 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۱٧/٠٠٠/٠٠٠ ریال تاخیر تادیه از تاریخ ۱٠/۱/ 9۴لغایت اجرای حکم  وکلیه 
خسارات دادرسی در حق محکوم له به انضام پرداخت 5درصد مبلغ محکوم به مبلغ 
۸5٠/٠٠٠ ریال بابت نیم عشر دولتی درحق دولت می باشد.لذا مراتب یک نوبت 
دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تاظرف مدت ده روز از تاریخ 

انتشار نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید .
شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر

شرکت تعاونی مسکن 


