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به گزارش زمان، رییس اتاق ایران با اشاره به عقب ماندگی کشور 
در توسعه کسب و کارهای نوین گفت: در این حوزه مقاومت 
هایی وجود دارد و بهبود محیط کسب و کار و جلوگیری از 

7مصائبی مانند رانت ها و پیچ و خم های اداری را برای رشد ...

لزوم سیاست  برای رفع موانع 
استارت آپ ها

به گزارش زمان، وزیر رفاه با اشاره به اینکه ردیف خاصی 
در  بودجه ۹۷  در  بازنشستگان  پلکانی حقوق  افزایش  برای 
با تأسیس صندوقی سهام های  نظر گرفته می شود گفت: 

سودآوربه بازنشستگان پرداخت می شود ...

تشدید  درباره  روسیه  خارجه  وزیر  زمان،   گزارش  به 
تنش های خاورمیانه و تاثیر آن بر توافق های بین المللی 

به ویژه توافق هسته ای ایران هشدار داد.
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اختصاص بودجه برای افزایش 
پلکانی حقوق بازنشستگان

الوروف: توافق هسته ای ایران 
در معرض خطر است
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سرمقاله

چقدر بسيجي هستيم؟ 

نگاه روز

1

3

یک هتل دیگر در عربستان 
به زندان تبدیل شد

تراژدی
 زلزله و مدرسه

تمدید ممنوعيت صيد خاویار 
از خزر تا ۲۰۱۹

امروز12 ژوئن  1۹86 
میالدي است و شروع 
 !! فوتبال  جام جهاني 
بعدازظهربه   3 ساعت 
وقــت محلي اســت 
 " ورزشــگاه  اینجــا 
ازتکا" مکزیکو ســیتي اســت و غولهاي 
فوتبــال امریکاي التیــن  و اروپا یعني 
برزیل و اسپانیا   رودروي هم ایستاده اند 
10 دقیقه از بازي رفته است که "تافارل" 
دروازه بان برزیل توپ را به "دونگا" بك 
راست لیمویي پوشــان میده !! پیستون 
انرژیك برزیل به "زیکو" پاس میده او به 

"سوکراتس" و... 
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2 سعید شفیعیان

رهبر انقالب اسالمی:
حرکت پر شتاب در نیروی دریایی 

را ادامه دهید

تاثیرات مخرب افزایش قیمت کاغذ 
و عدم حمایت تعرفه ای

تعیین تکلیف ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات اعتباری
سخنگوی قوه قضاییه: »دری اصفهانی« جلسات هیئت ۱+۵ را مخفیانه ضبط می کرده است

به گزارش زمان،سخنگوی قوه قضاییه اظهارت بقایی در خصوص تشکیل جلسه و دریافت سکه توسط بعضی مقامات را کذب دانست و اذعان داشت: بقایی اظهار کرده، جلسه ای در دولت دهم 
با حضور سردار محمدعلی جعفری، فیروزآبادی، ابراهیم رئیسی، محسنی اژه ای، طائب، جلیلی، باهنر تشکیل شده که در این جلسه، مقامات از احمدی نژاد سکه دریافت کرده اند، که این موضوع 

صحت ندارد و کذب است.
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رویای سیاه سود میلیاردی بیت کوین؛

نقشه دالالن برای سرمایه های خرد

ن 
زما

س: 
عک

7

2

سعید نوری آزاد

1

سخنگوی قوه قضاییه اظهارت بقایی در خصوص تشکیل جلسه و 
دریافت سکه توسط بعضی مقامات را کذب دانست و اذعان داشت: 
بقایی اظهار کرده، جلسه ای در دولت دهم با حضور سردار محمدعلی 
جعفری، فیروزآبادی، ابراهیم رئیسی، محسنی اژه ای، طائب، جلیلی، 
باهنر تشکیل شده که در این جلسه، مقامات از احمدی نژاد سکه 

دریافت کرده اند، که این موضوع صحت ندارد و کذب است.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محســنی اژه ای دیروز در یکصد و بیست و یکمین 
نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهارات بقایی درخصوص اهدای 
سکه به مقامات کشور را کذب دانست و بیان کرد: چنین جلسه ای 
با این ترکیب در دولت دهم تشکیل نشده است، البته در دولت نهم 
در زمان احمدی نژاد، به مناسبت اعیاد مذهبی، وی سکه های نیم 
گرمی- یك گرمی و حتی دو نیم سکه ای هم اهدا کرده و اگر این 

تعداد را جمع کرده و روی هم 5سکه حساب کرده، نمیدانم.
محسنی اژه ای در ابتدای نشســت خبری ضمن تبریك سالروز 
امامت حضرت بقیه اهلل و فرارسیدن میالد حضرت رسول)ص( و امام 
جعفرصادق)ع(؛ به گرامیداشت هفته وحدت پرداخت و در ادامه با 
بیان تسلیت به بازماندگان زلزله کرمانشاه و آرزوی شفای کامل برای 
مجروحین و مصدومین، ابراز کرد: به سهم خودم از همه قشرهای 
مختلف که نوع دوســتی و تعهد و اظهار همدردی در این فاجعه 

داشتند و تمام مسئولین تالشگر، تشکر می نمایم.
سخنگوی دستگاه قضا، با ابراز تأسف از این مهم که آمار کشفیات 
مواد مخدر رو به افزایش اســت، تصریح کرد: آمار نشان میدهد از 
ابتدای سال تا پایان آبانماه، بیش از 221 هزار کیلو مواد مخدر کشف 

شده است.
وی در ادامه از تالش سازمان زندان ها برای افرادی که میتوانستند از 
ارفاقات استفاده کنند خبرداد و تبیین کرد: تا پایان آبان ماه، 10هزار 
و ۹ نََفر با آزادی مشروط و 10هزار و ۷٤ نََفر باعفو، مجازاتشان تقلیل 

پیدا کرده و 3 هزار و ٤00 نََفر با عفو از زندان آزاد شده اند .
محسنی اژه ای همچنین از روند افزایشِی تماس با قوه قضاییه خبر 
داد و افزود: تماس ها از طریق تلفن گویا همچنان باال است که برخی 
افراد در خصوص مسائل خانوادگی سوال دارند و برخی انتقادات و 
پیشنهادات خود را از طریق تلفن گویا و وب، به قوه قضاییه منتقل 

می کنند.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده جهانگیری برادر معاون 
اول رئیس جمهور نیز گفت: این فرد همچنان در بازداشت به سر می 

برد و پرونده او در مرحله دادسرایی در حال رسیدگی است.
»تعیین تکلیِف ۹8 درصد سپرده گذاران موسسات اعتباری« از دیگر 
موضوعاتی بود که در نشست خبری مطرح شد و سخنگوی دستگاه 
قضا، تشریح کرد: به سپرده گذاران موسسه فرشتگان یا کاسپین تا 
سقف 200 میلیون تومان و سپرده گذاران أفضل توس، وحدت و 
البرز ایرانیان تا 100 میلیون تومان پرداخت می شود. وی افزود: البته 
وضعیت ۹8 درصد سپرده گذاران مشخص می شود نه ۹8 سپرده.

معاون اول قوه قضاییه درباره توصیه نامه مشایی در پرونده اختالس 
سه هزار میلیارد تومانی، گفت: توصیه دو نوع حق و ناحق است که 

اگر به ناحق و برای نفوذ باشد، طبق قانون جرم است. االن نمی دانم 
توصیه های آقای مشایی در نامه حق یا ناحق است و چیزی مبنی بر 

سواستفاده مشایی و اعمال نفوذ او ثابت نشده است.
وی دربــاره اینکه این پرونده چقدر متهم داشــت، ادامه داد: یادم 
هســت تا 500 نََفر مورد تحقیق قرار گرفتند و بیش از 180 مورد 
کیفرخواست صادر شــده بود که در یکی از این کیفرخواست ها 
3۹ نََفر به دادگاه رفتند. افرادی هم متهم بودند که بعدها برای آنان 
کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفتند و محکوم شدند. فردی هم 
فراری بود که با پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شده و در دادگاه 

محکوم شد.
 محسنی اژه ای در ادامه، مطالب مطرح شده در خصوص مسکن مهر 
را نادرست دانست و اعالم کرد: این موضوع که عده ای بعد از زلزله 
کرمانشاه بحث نامقاوم بودن ساختمان های مسکن مهر را مطرح 
کرده اند که به نوعی موجب تشویش و نگرانی دیگر افراد ساکن در 

ساختمان های مسکن مهر شده اند، صحت ندارد.
وی افزود: خبر داده بودند صد نََفر در ســاختمان های مسکن مهر 
کشته شدند که این امر صحت ندارد و اینکه این ساختمان ها بیشتر 

از بقیه خراب شده اند که این هم صحت ندارد.
وی ادامه داد: باید دید افرادی که این حرف را می زنند ســوء نیت 
دارند یا نه و بر چه اساســی این حرف را می زنند ؛ گاهی بیان این 
اظهارات می تواند جرم نباشد اما اگر گاهی ثابت شود فردی با قصد 
ســوء این حرف را زده جرم محســوب می شود که هنوز گزارش 

جامعی در این باره وصول نشده است.
محسنی اژه ای درخصوص پرونده جرایم انتخاباتی و حقوق های 
نامتعارف نیز توضیح داد: فعال ســه حکم برای استاندار، یکی برای 
فرماندار و یکی برای کارمند وزارت کشور صادر شده است که هنوز 
مرحله تجدیدنظر خواهی آن طی نشد. با توجه به نوع جرم، قاضی 

باید حکم حبس را تبدیل کند.
در ادامه نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سخنان 

اخیر رئیس دولت های نهم و دهم گفت:راجع به این فرد فقط یك 
مصاحبه را نگاه کردم که در آن دهها دروغ، گنده گویی و توهین به 

این و آن بیان شده است.
وی افــزود: برخی افراد خود بزرگ بینی دارند و فکر می کنند هر 
چه می گویند حق مطلق است و نمی دانیم راجع به این افراد چه 

تعبیری باید داشت.
محسنی اژه ای با ذکر چند نمونه، افزود: احمدی نژاد می گوید در 
کل دنیا دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت در دولت است و باید 
پرسید آیا تو رفتی تحقیق کردی؟ بی پایه حرف زدن ایشان شهره 

عام و خاص است.
وی اظهــار کرد: او در بخش دیگری از ســخنانش آورده که البته 
اینها خالف قانون اساسی به قوه قضاییه وصل شده است. شما که 
تحصیالت تان راه و ساختمان است اینها به مجلس رفته و تصویب 
و وضع شده و چگونه می توانید ادعا کنید خالف فانون اساسی است 

و این حرف ها یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است.
محسنی اژه ای با قرائت بخش دیگری از اظهارات احمدی نژاد مبنی 
بر اینکه 38 سال است از قوه قضاییه نقد نشده است، اضافه کرد: در 
همان مصاحبه مجری از او می پرسد از قوه قضاییه نقد شده است و او 
پاسخ می دهد بله اون موقعی که قوه قضاییه خوب بود نقد می شد.

وی افزود: ما همه نقدها را می پذیریم و چرا مسائل شخصی خود را 
مسائل عمومی و مملکتی قرار می دهد باید برای شعور مردم احترام 
قائل شویم؛ به او می گویند چرا قبال انتقاد نکردی می گوید چون آن 
موقع خوب بود و باید پرسید حاال که از مجموعه شما چند نََفر دادگاه 

دارند، قوه قضاییه بد عمل می کند؟
محسنی اژه ای اضافه کرد: او می گوید امور زندان ها چه ربطی 
به قوه قضاییه دارد و اول انقالب شورای انقالب بدون توجه به 
مسایل حقوقی یك مصوبه ای داشت که همانطور مانده است 
و یعنی امور زندان ها به خاطر این مصوبه وصل سازمان زندانها 
است که باید بگویم ســازمان زندانها در بهمن سال 6٤ طبق 

مصوبه مجلس و تایید شــورای نگهبان با این عنوان درآمد و 
قبل از آن یك شورای سرپرستی بود و مصوبه شورای انقالب 
هم از جایگاه حقوقی باالیی برخوردار است و وزن آن کمتر از 

قانون نیست.
وی ادامه داد: می گوید خود قوه قضاییه می گوید ۹0 درصد دادگاه 
غیرعلنی است که این هم دروغ است؛ زمانی قانون اجازه نمی داد 
مجموعه محتوای دادگاه علنی پخش شود و خودم بارها اعالم کردم 
که معتقدم غیر از موارد خاص، اگر دادگاه علنی برگزار و پخش شود، 

بازدارندگی دارد و منافع آن بیش از مضرات آن است.
به گفته محســنی اژه ای، موضوعاتی که ملی می شود و دادستان 
تشخیص دهد و مورد موافقت قوه قضاییه قرار بگیرد علنی پخش 
شود که دادگاه بابك زنجانی چنین بود. بسیاری از دادگاه ها علنی 
برگزار می شود اما همه دادگاه ها که مورد توجه همه نیست تا بروند 

در جلسه دادگاه شرکت کنند. 
وی اضافه کرد: اصل قانون اساسی سه چیز را استثنا کرده و یکی 
این است که خالف نظم عمومی باشد نه اینکه خالف امنیت ملی 
باشد و او که هشت سال رییس جمهور بوده و می گوید خالف 
امنیت ملی دادگاه علنی برگزار نمی شود، یا ندیده این موضوع 

را یا نمی دانست.
معــاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رئیس دولت دهم در یك 
صفحه 12 دروغ و خالف های متعدد بیان کرد، اضافه کرد: او می 
گوید 1۷ میلیون پرونده قوه قضاییه است که با احتساب دو طرف 
پرونده می شوند 3٤ میلیون و آیا 3٤ میلیون نفر متخلف هستند 
و تو بزنی تو سرشان؟ که باید بگویم تعداد پرونده ها 1۷ میلیون 
نیست و بارها عرض کردم 16 میلیون پرونده برای 16 میلیون 
نََفر نیست و بلکه 16 میلیون نقطه ای است که در حال رسیدگی 
هستند ممکن است یك پرونده 10 بار مربوط به یك نََفر باشد. 
پرونده ای کیفرخواست می خورد و به دادگاه می رود می شود 2 
پرونده و اگر دادگاه نقص گرفت و به دادسرا برگشت می شود سه 
پرونده و بعد از رفع نقص به دادگاه برگشت می خورد می شود ٤ 
پرونده و الی آخر. یا نمی فهمند و یا خود را به نفهمی می زنند 16 
میلیون پرونده نه اینکه 16 میلیون ورودی پرونده باشد.بسیاری از 

پرونده ها، حقوقی است و تخلف و جرم نیست.
محسنی اژه ای با بیان این مطلب که حکمت صبر قوه قضاییه در 
آینده بر مردم روشن می شود، ابراز داشت: بعضی ها می پرسند این 
مواردی که از سوی دولت دهم بیان شده دروغ ، نشر اکاذیب و بعضا 
افترا و توهین است البته نه صرفا به قوه قضاییه و اینکه چرا برخورد 
نمی شود، که باید بگویم حکمت صبر قوه قضاییه در آینده ای نه 

چندان دور برای شما روشن می شود.
ســخنگوی قوه قضاییه درباره فیلم منتشرشده از نحوه جاسوسی 
دری اصفهانی گفت: ایشان یك اتهامی داشته و این اتهام در دادسرا 
رسیدگی شد و رفت دادگاه و محکوم شد و تجدیدنظر تأیید کرد 
اما از جزییات پرونده و ساعت و اینها اطالع ندارم اما یك مطلب را 
می دانم؛ ایشان از جلساتی که شرکت می کرده و هیئت 1+5 بوده، 

به صورت مخفیانه گزارش تهیه و ضبط کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

تعیین تکلیف ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات اعتباری
»دری اصفهانی« جلسات هیئت ۱+۵ را مخفیانه ضبط می کرده است

یک هتل دیگر در عربستان به 
زندان تبدیل شد

گزارش های غیر رســمی حکایت دارد که عربستان یك هتل دیگر را در منطقه الشرقیه به 
زندانی برای مسئوالن سابق و شاهزادگان بازداشتی این کشور تبدیل کرده است.

به گزارش زمان به نقل از مهر، حساب کاربری »العهد الجدید«، که اخبار محرمانه در خصوص 
عربستان را منتشر می کند اعالم کرد ریاض تالش می کند تا هتل دیگری را در منطقه الشرقیه 

این کشور به زندان تبدیل کند.
بر اساس این خبر فهرست جدیدی از مسئوالن سابق و شاهزادگان سعودی آماده شده و 
ریاض برای بازداشت این افراد تصمیم گرفته تا هتل »مریدین« در منطقه الشرقیه را به زندانی 
دیگر تبدیل کند. بر اساس این خبر تا کنون چند مسئول و شاهزاده سعودی از جمله »فهد 
بن عبدالرحمن بالغنیم« وزیر کشاورزی پیشین عربستان، »زاید بن فهد السکیبی« فرماندار 
سابق دمام و »جمال بن ناصر الملحم« یکی از مدیران ارشد پیشین در این کشور به هتل 
مریدین منتقل شده اند. عالوه بر آن اخبار غیر رسمی حاکی است که زندان ویژه ای هم 
برای گروهی از شاهدخت های سعودی که به اتهام فساد اقتصادی در بازداشت به سر می 

برند، ایجاد شده است.
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شرایط معافیت مشموالن غایب 
در سال ٩7

در جریان بررسی تبصره های الیحه بودجه سال آینده، 
قرار بر این شده تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی 
که بیش از هشــت سال غیبت دارند،با پرداخت جریمه 
مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال 

13۹۷ معاف شوند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، یکی از تبصره های بودجه 
که در چند سال گذشته در آن گنجانده می شود مربوط 
به شرایط خرید جریمه از سوی مشموالنی است که بیش 
از هشت سال غیبت دارند. با وجود مخالفت هایی که در 
مواری در این باره مطرح است، اما حدود سه سالی است 
که در الیحــه بودجه قرار گرفته و در نهایت در مجلس 

تصویب می شود.
بر اســاس آخرین اطالعات دریافتی از روند رسیدگی و 
تدوین الیحه بودجه سال آینده، هیات دولت در جلسه 
بررسی تبصره های الیحه بار دیگر با ادامه اجرای این قانون 
موافقت کرده و برای سال بعد نیز اجرایی می شود. بنابراین 
تاکنون قرار بر این اســت که شرایط معافیت مشموالن 
دارای بیش از هشــت سال غیبت به روال سال جاری و 

آنچه در بودجه قرار داشت باشد.
شنیده ها حاکی از آن است که در جریان بررسی الیحه 
بودجه برای تصویب تبصره مربوط به معافیت مشموالن، 
در مواردی مخالفت هایی از سوی وزارت دفاع مطرح بوده 
اســت، به ویژه درباره اینکه در این حالت شــرایط برای 
همه مشــموالن )از نظر سطح مالی( یکسان نیست، اما 
در نهایت برای الیحه بودجه 13۹۷ نیز مصوب شده است.

طبق آنچه که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد بر 
اساس بند)ب( تبصره 13۹6 که برای سال بعد نیز تکرار 
شده است، دولت می تواند کلیه مشموالن خدمت وظیفه 
عمومی که بیش از هشت  سال غیبت دارند را با پرداخت 
جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا 
پایان سال اجرای قانون بودجه تسویه می شود، معاف کند.
میزان جریمه مشموالن غائب برای صدور کارت معافیت 
نظام وظیفه بر اســاس مدرک تحصیلــی، طبق آنچه 
در قانون بودچه امســال اجرایی شــد از این قرار است؛ 
مشموالن زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون 
تومان، فوق دیپلم 20 میلیون تومان، لیسانس 25 میلیون 
تومان، فوق لیســانس 30 میلیون تومان،  دکترا عمومی 
علوم پزشکی 35 میلیون تومان، دکترا تخصصی غیرعلوم 
غیرپزشــکی ٤0 میلیون تومان و پزشکان متخصص و 
باالتر تا 50 میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.
همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، 10 
درصد به مبالــغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش 
از شــش ماه، یك سال محسوب می شود. برای مشموالن 
متاهل، پنج درصد و برای مشموالن دارای فرزند نیز به ازای 
هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.
مشــموالن غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای 
صــدور کارت پایان خدمت اقــدام می کنند، می توانند 

گواهینامه رانندگی دریافت کنند.
امــا در مورد نحوه خرج منابع ناشــی از فروش جریمه 
خدمــت ســربازی باید یادآور شــد که طبــق قانون 
بودجه ســال جاری، تمام درآمدهای حاصل از اعطای 
معافیت های مشموالن، به حساب درآمد عمومی کشور 
نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف 1500 
میلیارد تومان به صورت مساوی به ردیف های ذی ربط 
تقویت بنیه دفاعی نیروهای مســلح مطابق موافقتنامه 
متبادله با ســازمان بـــرنامه و بودجه کشور اختصاص 

می یابد.

خبر

کالم  نور
چقدر بسیجي هستیم؟ 

سعید شفیعیان
امروز12 ژوئن  1۹86 میالدي است و شروع 
جام جهاني فوتبال !! ساعت 3 بعدازظهربه 
وقت محلي اســت اینجا ورزشگاه " ازتکا" 
مکزیکو ســیتي اســت و غولهــاي فوتبال 
امریکاي التین  و اروپا یعني برزیل و اسپانیا   
رودروي هم ایســتاده اند 10 دقیقه از بازي 
رفته اســت که "تافارل" دروازه بان برزیل 

توپ را به "دونگا" بك راســت لیمویي پوشــان میده !! پیســتون 
انرژیك برزیل به "زیکو" پاس میده او به "سوکراتس" و سوکراتس 
" شــماره  10 یعني "به به تو "را میبینه و او با یك و دو سریع به 
"کارِکاه " و این ماشــین گلزني برزیل با یك بغل پاي تمیز توپ را 
به تور میدوزه!! روز بعد کارشناسان فوتبال دنیا اعالم کردند که این 
گل یك گل تماما " مدرســه اي" است زیرا تمام فاکتورهاي الزم 
را در شــروع خوب و دقت و پاس به موقع و همکاري و هماهنگي 
هاي الزم درست مثل یك ساعت " وستن واچ" سوییسي داشته و 
نشان مي دهد نقشه این گل تماما توسط "تله سانتانا" سرمربي تیم  
طراحي شــده و بارها تمرین و مشق فوتبال شده تا به این ظرافت 
به ثمررسیده است. این فقط میدان فوتبال نیست که به کارهاي با 
حساب و کتاب و فرمولي و دقیق کار مدرسه اي مي گویند بلکه در 
همه  بخش هاي زندگي  از اقتصاد تا سیاســت و فرهنگ و عمران 
و بقیه، کارهاي درســت و منظم و فرمولیك کارکالســیك  تعبیر 
میشــود. واین دقیقا علتي بود که امام راحل با نکته سنجي و تیز 
بیني خاص خود، بســیج را نه دانشگاه ! نه مسجد! نه حسینیه ! نه 
هیئت ! نه حزب ! نه تشکل ! نه مجمع و بنیاد و هزار واژه دیگر بلکه 

دقیقا" مدرسه عشق " نامید.
بسیج مدرسه عشق است زیرا مدرسه یك کلمه عام است هیچکس 
حق ندارد کسي را و حتي فرزند خود را از مدرسه نهي کند دولتها 
همگي موظف به تامین ســخت افزاري و نرم افزاري این مدرســه 
هســتند و البته این مدرســه هیچگاه فارغ التحصیلي ندارد چون 
عشق منتهي ندارد کســي که در این مدرسه آمد و شد دارد اهل 
حســاب و کتاب و نظــم و ترتیب ، و البته حرف شــنویي تمام و 
کمال از معلم اســت و اتفاقا ترمــز دارد انهم از نوع  "اي بي اس" 
!! بســیجي اهل بدعت در پندار ورفتار و کردار نیســت و گوش به 
فرمان معشــوق و مراد است البته او فرمانبر بي چون و چرا نیست 
بلکه بســیجي همیشه در حد تخصص و تجربه خودنظر و دکترین 
دارد وهرجــا بخواهند نظرش را مي دهد ولــي فرمان آخر با مراد 
اســت. بسیجي اشداء مع الکفار اســت ولي با مردم خود مهربان و 
متبســم است بسیجي آخر کالس و مدرسه و مشق و تمرین است 
ودنیایي از معرفت و علم!! بســیج هیچ حد و مرزي به لحاظ جذب 
آدمها ندارد هرکس عشق به خوبي دارد از مسلمان و مسیحي واهل 
کتاب مي تواند بسیجي باشد بسیج حزب و تشکل مدني نیست که 
براي پاگذاشــتن به ان باید شرایطش را دارا باشي !! بسیج تفکري 
عام و فرهنگي ناب و فرا زمان و مکان است که هرکس این تفکر و 
جهان بیني را داشته باشد ولو در آنطرف کره زمین هم که باشد یا 
صد سال پیش یا بعد زندگي کند بسیجي است و آن تفکر عشق به 
خوبي هاست کمي با خودمان روراست باشیم بدنیست !! ما چقدر 

بسیجي هستیم ؟؟؟
  التماس دعا

هیئت دمشق امروز در نشست ژنو 
شرکت می کند

یك منبع دیپلمات اعالم کرد، هیئت نظام سوریه امروز به منظور دستیابی 
به راه حلی برای بحران سوریه وارد ژنو می شود. این در حالی است که این 

هیئت سفرش به ژنو را به حالت تعلیق درآورده بود.
به گزارش زمان  به نقل از خبرگزاری اسپوتنیك، یك منبع دیپلمات اعالم 
کرد که هیئت دولتی سوریه فردا به منظور مشارکت در مذاکرات سوری-

سوری راهی ژنو می شود.
منبع مذکور همچنین اعالم کرد: پیش بینی می شود مذاکرات این هیئت 
ظهر روز چهارشنبه آغاز شــود. در این راستا وزارت خارجه سوریه اعالم 
کرد، هیئت دولت فردا در نشست ژنو شرکت می کند. براساس بیانیه وزارت 
خارجه سوریه، هیئت سوری به ریاست بشار جعفری فردا وارد ژنو می شود. 
این در حالی است که هیئت دمشق در اعتراض به موضع اخیر مخالفان 
ســوری در ریاض که رفتن بشار اسد از قدرت را به عنوان یك پیش شرط 
برای مذاکرات ســوریه مطرح کرده بودند از حضور در نشست ژنو امتناع 
کرده بود. در حالی که استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه 

از مخالفان خواسته بود، پیش شرطی برای مذاکرات نگذارند.

سرمقاله

رهبر انقالب اســالمی با اشاره به این مطلب که 
امروز نیروی دریایی بسیار پیشرفته تر و تواناتر از 
20 سال قبل است، تاکید کردند: با همت بلند 

و ابتکار و اقدام، حرکت پر شتاب را ادامه دهید.
به گــزارش زمان، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
فرمانــده معظم کل قوا ظهردیروز )سه شــنبه( 
در دیدار فرماندهان و مســئوالن نیروی دریایی 
ارتــش، هفتــم آذر را روز افتخار و ســربلندی 
نیروی دریایــی و روزی نمادین برای تجلیل از 
فداکاری های آن خواندند و خاطرنشــان کردند: 
عملیات شــجاعانه نیروی دریایــی علیه ارتش 
بعثی عراق در ۷ آذر سال 5۹، تأثیری ماندگار بر 
جنگ گذاشت و آن شجاعت، ابتکار، برنامه ریزی 

و اقدام، تسلط دشمن را بر دریا به صفر رساند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم زنده 
نگه داشــتن عملیات ۷ آذر و یاد شهیدان دالور 
آن، افزودند: شهادت در راه خدا خسارت نیست، 
بلکه غنیمت است و به تعبیر دقیق امام راحل، 

ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به اهمیت نیروی 
دریایی افزودند: نیــروی دریایی در خط مقدم 

دفاع از کشــور اســت و مناطق مهمی همچون 
مکران، دریای عمان و آبهای آزاد را فراروی خود 
دارد و حضور در آبهای آزاد همچون گذشته باید 

ادامه یابد.
ایشان با تأکید بر لزوم افزایش توانایی های نیروی 
دریایی در تجهیزات و توان رزمی و لزوم استفاده 
از امکانات بخشــهای مختلف نظام در برطرف 
کردن کمبودها، گفتند: رشد و تحرک خوبی در 
نیروی دریایی آغاز شــده و امروز نیروی دریایی 
بسیار پیشرفته تر و تواناتر از 20 سال قبل است، 
اما این سطح از پیشرفت قانع کننده نیست و در 
همه بخشــها باید با عزم و روحیه، همت بلند، 

ابتکار و اقدام، حرکِت پر شتاب دنبال شود.
پیش از ســخنان فرمانده کل قوا، امیر دریادار 
خانزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش با بیان 
گزارشی از اهداف و فعالیت های این نیرو گفت: 
افزایــش توان رزمی، حضــور موثر در دریاهای 
آزاد و اقیانوس هــا، حفاظــت از امنیت خطوط 
مواصالتی دریایی کشــور، ایجاد بازدارندگی و 
توســعه سواحل مکران در دســتور کار نیروی 

دریایی ارتش قرار دارد.

رهبر انقالب اسالمی:

حرکت پر شتاب در نیروی دریایی را ادامه دهید

رئیس سازمان شیالت اعالم کرد:

تمدید ممنوعیت صید خاویار از خزر تا 2۰1٩

 خود           را به بي خبري نمایاند          ن )تغافل( 
از بهترین کارهاي بزرگان است. 

حضرت علی)ع(

 وزیر خارجه روســیه درباره تشــدید 
تنش هــای خاورمیانه و تاثیــر آن بر 
توافق هــای بین المللــی به ویژه توافق 

هسته ای ایران هشدار داد.
به گزارش زمــان  به نقل از ایتارتاس، 
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه، 
امروز سه شــنبه با حضور در نشســت 
شــورای امور بین الملل روسیه درباره 
افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس 

ابراز نگرانی کرد.
وی در این باره گفت: تشــدید تنش ها 
در خاورمیانــه نــه تنهــا در رابطه با 
ایران بلکه میان کشــورهای عربی نیز 

نگران کننده است.
الوروف ادامــه داد: علیرغــم اینکــه 

متحمل  خاورمیانــه  تروریســت های 
شکست بزرگی شــده اند؛ آشفتگی در 
ایــن منطقه به قوت خود باقی اســت 
و تجربه های به دســت آمده از ســوی 
نیروهای مختلف به تشکیل یك ائتالف 
واحد علیه تروریسم منجر نشده است. 
در چنین شــرایطی، بحران های جدی 
در لیبی، یمــن و عراق همچنان ادامه 

دارد.
وی در نهایت با اشاره به توافق هسته ای 
ایران هشدار داد: ]با این اوضاع[ برخی 
توافق هــای بــزرگ که ما به چشــم 
نمونــه ای از همکاری های چندجانبه و 
سازنده به آنها نگاه می کنیم، در معرض 

خطر هستند.

 نایب رئیس فدراســیون کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا و فدراســیون فوتبال 
کشورمان گفت: تصمیم کمیته اجرایی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا، تایید 

تصمیم کمیته مسابقات بود.
بــه گزارش زمان  و به نقل از ســایت 
رسمی فدراسیون فوتبال،علی کفاشیان 
که امروز به عنوان نماینده فدراسیون 
فوتبال ایران در جلسه کمیته اجرایی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا حضور 
یافتــه بود عنوان کرد: کنفدراســیون 
فوتبال آســیا بر برگزاری مســابقات 
لیگ قهرمانان آســیا بــه صورت رفت 
و برگشــت تاکید کرد. ایــن موضوع 
جامعیت دارد و شــامل همه کشورها 
از جمله ایران، قطر، امارات و عربستان 

می شود و قانونگذار هیچ استثنایی در 
این باره قائل نشــده است. این روند به 
شــکل یك قانون در آمده است. دلیل 
اینکه اســم قطر، امارات و عربســتان 
آورده شــده این است که این کشورها 
اخیرا درگیر موضوع »بازی در کشــور 

ثالث« شده اند.
وی افزود: در این جلسه آقای جیووانی 
اینفانتینو رئیس فیفا هم حضور داشت 
و تاکیــد کرد که اصــل برگزاری این 
مســابقات، برگزاری بازی ها به شکل 
رفت و برگشــت است و هیچ کشوری 
نباید از بازی های خانگی محروم شود. 
بر این اســاس تصمیم کمیته اجرایی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا، تایید 

تصمیم کمیته مسابقات بود.

الوروف: توافق هسته ای ایران در 
معرض خطر است

کفاشیان: تیم های عربستاین 
ابید به ایران بیایند

رئیس سازمان شیالت از تمدید ممنوعیت صید خاویار 
از دریای خزر تا ســال 201۹ خبر داد و اعالم کرد که با 
هماهنگی های صورت گرفته با ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با صیادان متخلف برخورد قانونی شده و به دستگاه 

قضایی معرفی می شوند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حسن صالحی اظهار 
کرد: با توجه به اینکه پس از فروپاشــی شوروی ذخایر 
ماهیان خاویــار دریای خزر روند نزولــی را طی کرد و 
عواملی از جمله صید بی رویه کشورهای تازه استقالل 
یافته حاشیه دریای خزر،عدم مهاجرت ماهیان خاویاری 
و غیره داشت در سال 2010 در اجالس روسای جمهور 
5 کشور حاشیه دریای خزر مصوب شد تا 5 سال صید 
تجاری ماهیان خاویاری است خزر ممنوع شده که در این 
راستا طبیعتاً تجارت ماهیان خاویاری نیز ممنوع می شود.

وی با بیان اینکه از ســال 2015 هر ســاله در اجالس 
مشترک کشورهای حاشیه خزر این ممنوعیت به مدت 
یکسال تمدید می شود، افزود: جلسه مشترکی بین این 
کشورها در کمیته منابع زنده دریای خزر در باکو برگزار 
شد و ضمن بررسی وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری در 

دریای خزر، مقرر شد تا ممنوعیت صید آن تا ابتدای سال 
201۹ میالدی تمدید شــود و صید از این گونه تنها با 
اهداف غیر تجاری و برای انجام مطالعات و تحقیقات در 
راســتای احیا و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری امکان 

پذیر است.
رئیس سازمان شیالت با اشاره به اینکه در سال 2018 

مجددا این موضوع و میزان ذخایر ماهیان خاویاری دریای 
خزر مورد بررســی قرار گرفتــه و در این زمینه مجدداً 
تصمیم گیری خواهد شد، ادامه داد: در این جلسات مقرر 
شــد تا دو کارگروه علمی و آبزی پروری تشکیل شود 
کارگروه علمی مســئله احیای ذخایر ماهیان خاویاری 
را با کمك کارشناسان و متخصصان پیگیری می کند و  

کارگروه آبزی پروری این مسئله توسعه پرورش ماهیان 
خاویاری و اقداماتی که کشورهای حاشیه دریای خزر در 
این زمینه آغاز کرده اند یا در صدد انجام آن هستند، مورد 

بررسی قرار می گیرد.
صالحی گفت: در این راســتا مســئله پرورش ماهیان 
خاویاری در کشور مورد بررسی قرار گرفت و موفق شدیم 
در سال گذشته دو هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و سه 
تن خاویار پرورشی تولید کنیم چه خاویار پرورشی من 

برای تجارت در بازار جهانی ندارد.
وی اعالم کرد: کنترل و برخورد با سیده تجاری ماهیان 
خاویاری توســط کشورهای حاشیه خزر انجام می شود 
که به عنوان مثال در ایران هیچگونه مجوزی برای صید 
تجاری این گونه آبزی توسط سازمان شیالت ایران صادر 
نمی شــود و در صورت ارائه گزارش از سوی هر نهادی 
برای صیــد تجاری ماهیان خاویاری با صیادان متخلف 
برخورد می شود و بر اساس همکاری های صورت گرفته 
با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آنها را به دستگاه قضایی 
معرفی میکنیم و مطابق با قانون این ستاد با آنها برخورد 

می کنیم.

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای یابرمفتی عریض فرزندسیدعلی.
خواهان خانم علویه حریره موسوی مجدم فرزندسیداحمددادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای یابرمفتی عریض فرزند سیدعلی به خواسته حکم طالق مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹60۹۹861٤12000٤0شعبه2دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهودمورخ13۹/10/16

6ساعت11:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یك نوبت دریکی 
انتشارآگهی  ازتاریخ  ماه پس  یك  گرددتاخوانده ظرف  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)۹/۹11(
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

متن آگهی
عبدالمحسن  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  امین  فرحانی  نعیم  خواهان 
پوردیوان بچاری واداره کل حفظ آثارونشرارزشهای دفاع مقدس خوزستان به 
خواسته انتقال سرقفلی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالس

خرمشهر  شهرستان  حقوقی  عمومی  ه۹٤0۹۹861٤130066٤شعبه3دادگاه 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ13۹6/10/۹ساعت۹:00تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده ۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
نوبت  یك  مراتب  خواهان  ودرخواست  بچاری  پوردیوان  عبدالمحسن  خوانده 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یك ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست 

حاضرگردد.            شماره م.الف)۹/8۷۷(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی مسکن مهر 6 رباط کریم 

به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی نوبت دوم  شرکت 
تعاونی مسکن مهر 6 رباط کریم  در روز پنج شنبه مورخه 96/09/16 
راه مصلی مسجد سیدالشهدا  ساعت 10 در محل رباط کریم چهار 
برگزار میگردد. لذا از کلیه اعضا دعوت می گردد جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات دستور جلسه در این مجمع حضور بهم رسانند.

دستورجلسه :
1.استماع گزارش هیئت تصفیه در خصوص مشکالت تعاونی 

2.پیش بینی بودجه سال جاری 
یا  فروش  نحوه  و  واگذاری  یا  فروش  خصوص  در  گیری  3.تصمیم 
هزینه  تامین  جهت  اشخاص  سایر  به  نگهبانی  اتاقکهای  واگذاری 

های پروژه
4.انتخاب هیئت تصفیه

رئیس هیئت تصفیه مسکن مهر 6 رباط کریم
مهدی محمدی

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و 
هزینه اجرایی در پرونده کالسه ۹٤0168 نسبت به فروش یك قطعه زمین کشاورزی به 
مساحت 580٤ متر مربع واقع در آیش پوله  روستای میاندسته با حدود اربعه مشخص از 
شمال به زمین محمد ابراهیم حسین پور از شرق  به جاده بین مزارع از جنوب به زمین 
آقای مناف  حسین پور و از غرب به زمین آقای بهروز حسین تبار محدود که عرصه  از 
سمت شمال و شرق و غرب با مرز خاکی و سمت جنوب با مرز بتونی  از زمینه های 
مجاور جدا گردیده است ملکی آقای سلمان حسین پور فرزند شعبانی می  باشد را در 
روز دوشنبه تاریخ ۹6/۹/20 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرا شعبه از طریق مزایده 
به فروش برساند کارشناس قیمت کل ملك مذکور را به مبلغ 1/625/120/000 تعیین 
پیشنهادی  باالترین مبلغ  به  و  اعالم شده شروع  پایه  از قیمت  مزایده  نموده است که 
باید  باقی مانده را  فروخته خواهد شد برنده مزایده 10 درصد مبلغ را فیلم مجلس و 
ظرف یك ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف 10 درصد اخذ شده و 

در حق دولت ضبط خواهد شد
مدیر . اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل ذبیح اهلل نژاد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم سکینه بهداد دارای شناسنامه شماره 2۹63به شرح دادخواست به کالسه8/1021/۹6 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید 
مال آقا تبار بائی  به شناسنامه 556 در تاریخ ۹6/3/2٤اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
1- امیر حسین مال آقا تبار با ئی فرزند مجید و سکینه شماره شناسنامه 2051121583پسر 

متوفی 
2- سکینه بداک فرزند عیسی و مقدسه به شماره شناسنامه2۹63 همسر متوفی 

3-سیده  خورشید حسین نژاد بائی  فرزند سید احمد و لیال به شماره شناسنامه 30 مادر 
متوفی 

٤- روح اهلل مال آقاتبار بائی فرزند مال آقا و  سیده سکینه به شماره شناسنامه  3۹ پدر متوفی 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت یك مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه ۸ شورای حل اختالف بابل

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای علی باباقربانی زاده.خواهان آقای پویافاطمی 
خواه شکایتی به طرفیت متهم علی باباقربانی زاده دایربرشرکت درایرادصدمه بدنی 
عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹50۹۹8615٤
8018۷٤شعبه102دادگاه کیفری دوشهرستان رامهرمز)102جزایی سابق(ثبت 
دستوردادگاه  که حسب  مورخ13۹6/11/۷ساعت10:30تعیین  رسیدگی  ووقت 
طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یك نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یك ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  خود،دروقت  کامل  نشانی  اعالم  وضمن 

حاضرگردد.     شماره م.الف)12/505(
منشی شعبه102دادگاه عمومی جزایی شهرستان رامهرمز-راضیه یوسفی

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون باری سقف فلزی بنز مدل ۷٤با شماره ÷الک 8۹2ج18ایران 
۷2 با شماره ملی 2062100833با شماره موتور 333۹101012866۷و شماره شاسی 
۷٤05116٤1۷62٤بنام احمد محمدیان امیری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل 

مفقودی 
موتور  شماره  با   ۷2 626م۷٤ایران  شهربانی  شماره  85با  مدل  سمند  سبز  برگ 
12٤8٤221063و شماره شاسی 15506353بنام علی صادقی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
روغنی  سفید  رنگ  به   8۹ BKL3مدل  تیپ  مزدا  سواری  کمپانی   سند   
شاسی  LF10۹05۹18شماره  موتور  شماره  و   82 8٤2م68ایران 
درجه  از  و  گردیده  پورمفقود  نبی  فرزانه  NAGCSX۷CC11C1٤556بنام 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری مزدا تیپ BKL3مدل 8۹ به رنگ سفید روغنی 8٤2م68ایران 82 
NAGCSX۷CC11C1٤556بنام  شاسی  LF10۹05۹18شماره  موتور  شماره  و 

فرزانه نبی پورمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل  

مفقودی
موتور  شماره  62با  ٤31د6۹ایران  شماره ÷الک  86با  مدل  صبا  پراید  سبز  برگ   
216555۷و شماره شاسی IRPC861V1IW38۹65۷مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
شهربانی   شماره  13۹5با  131SEمدل  سایپا  سواری  ماشین  کارت  و  سبز  برگ   
شناسایی  شماره  و   M13  /  5۷6٤518 موتور  شماره  ۷۷و  2۹8ل3٤ایران 
NAS٤11100G3628662بنام الهام زارع شیادهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

 مفقودی 
با شماره کارت  تریلی کمپرسی مدل 82  کارت هوشمند خودروی کامیون 
٤21802۹با شماره پالک ۷۹٤ع13ایران 62کارت هوشمند راننده به شماره 
٤۹۹۹2۷8۷31مفقود  ملی  شماره  با  البرزی  اسماعیل  نام  12٤2۷۹۷به 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا



چهارشنبه 8 آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 33634
اخبار

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف مطرح کرد
قیمت گذاری در واحدها هرج و 

مرج ایجاد می کند
مسئول  نظارت و بازرسی اتاق اصناف گفت: در حال 
حاضر رسیدگی به بحث گرانفروشی واحدهای صنفی 

براساس شکایت های مردمی صورت می گیرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حسین درودیان ، در 
پاسخ به سوالی درباره اثرات مصوبه اخیر کمیسیون 
عالی نظارت، اظهار کرد: در شرایط فعلی تعیین نرخ 
برعهده واحدهای صنفی قرار گرفته و واحدها مکلف 
شده اند خود قیمت ها را اعالم کنند. یکی از مشکالت 
ما با این آزادسازی آن است که در این شرایط معیار 

واحدی برای بازرسان وجود نخواهد داشت.
مســئول  نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: در 
گذشته اتحادیه ها قیمت ها را برای واحدهای صنفی 
تعریف می کردنــد و برهمین اســاس اتاق اصناف 
بازرس های صنــف، تعزیرات و همه می دانســتند 
قیمت هــا باید در چه حدی باشــد، اما اکنون دیگر 
اتحادیه ها مجاز به تعرفه گذاری نیستند و این کار به 

واحدهای صنفی واگذار شده  است.
درودیان در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط 
آشــفتگی در بازار ایجاد نخواهد شــد، توضیح داد: 
متاسفانه این وضعیت می تواند موجب ایجاد هرج و 
مرج شود، اما به هر حال براساس آیین نامه ابالغ شده 
اتحادیه ها و اتــاق اصناف مکلف به این نوع برخورد 

است.
درودیان در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط 
فعلی هر واحد صنفی می تواند قیمت دلخواه خود را 
بر روی کاال یا خدمات خود اعالم کند، گفت: در حال 
حاضر تعیین قیمت به نوعی حالت توافقی پیدا کرده 
و مردم می توانند براساس قیمت و کیفیت واحد های 
مختلف انتخاب کنند که از کدام واحد خرید خود را 
انجام دهند. البته بحث رده بندی واحدها هم مطرح 

است و ما به تخلفات رسیدگی می کنیم.
وی در پایان افزود: متاسفانه افرادی که در راس امور 
قرار دارند دانسته یا مغرضانه تصمیماتی می گیرند به 
هر صورت مصرف کننده دارای حقی است و اکنون 
بحث نظارت بر وضعیت  واحدهای صنفی از ســوی 
ارگان های مختلف با مشــکالتی مواجه شده است 
و حتی ســازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف 

کنندگان نیز تنها بر کارخانه ها نظارت دارد.
به گزارش ایسنا،یکصد و چهاردهمین جلسه هیات 
عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که رییس 
آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه ای ابالغ 
کرده که طبق آن قیمت گذاری برای گروه های کاالیی 

و خدماتی از اتحادیه ها به واحدها منتقل می شود.

خبر

تراژدی زلزله و مدرسه
سعید نوری آزاد

اگر در مدرسه زندگی را تمرین نکنیم یعنی آماده مرگیم، نظام آموزشی ما آنچنان از واقعیت 
زندگی دور است ) و یا حداقل بوده است( که نمی دانیم می شود از این حوادث درس گرفت 
یا خیر.  ساعت21 را نشان می دهد؛ مادر تلویزیون را خاموش می کند تا پسرانش را مجاب 
کند بخوابند تا فردا صبح به موقع در مدرسه حاضر شوند. دخترکوچکش خوابیده است، پتو 
را که می خواهد بر روی او بکشد، صدای مهیبی خانه را به لرزه می اندازد و دیگر چیزی 
متوجه نمی شود. .... دیگر همه اهالی می دانند زلزله آمده است، بعضی ها عزیزانشان را گم 
کرده اند و سرنوشت آنان در زیر آوار معلوم نیست، آنان که تمام اعضای خانواده اش زنده 

مانده اند به یاری همسایه ها می شتابند و دنبال سرپناه می گردند. 
هنوز از هیچ امدادی خبری نیســت، تلفن ها قطع شده و تقریبا هیچ راه ارتباطی برقرار 

نیست، روستا در ماتم و شوک فرو رفته است. اهالی در انتظار کمك هستند.
پیش از آمدن کمك؛ هر کس برای خود نسخه ای می پیچد و حرفی می زند و راهکاری می 
دهد، تقریبا هیچ کدام هم به نتیجه نمی رسد.  در نهایت؛ اخبار های محلی از وقوع حادثه 
ای در شهرستان های کوچك استان خبر می دهند؛ امدادگران از راه می رسند، وضعیت 
را بررسی می کنند و شروع به باز کردن گره هایی می کنند که اهالی سردرگم و هراسان بر 
گره های حادثه افزوده اند. مصدومانی که در هنگام نجات وضعشان بدتر شده، خانواده هایی 
که اعضایش گم شده اند و ساعات طالیی که برای نجات و امداد و احیا از دست رفته است.

متنی که در باال آمده است؛ نه یك درام بلکه تراژدی است که هزاربار در حوادث غیر مترقبه 
تکرار شده است، شاید آشنا ترین این حوادث در کشور ما زلزله باشد که بی هیچ هشداری 
رخ می دهد و همه چیز را عادالنه می بلعد. اکنون سوال این است که چند بار دیگر باید در 
زیر و حاشیه زلزله ها بمیریم تا درس بگیریم از این حوادث؟ چه کرده ایم برای درمان این درد 
ناهماهنگی؟ چرا کالس درسی به این عظمت که هر بار چند صد کشته و هزاران بی خانمان 
برایمان بجا می گذارد جایی در ذهن ما باز نمی کند؟ اگر در مدرسه زندگی را تمرین نکنیم 
یعنی آماده مرگیم، نظام آموزشی ما آنچنان از واقعیت زندگی دور است ) و یا حداقل بوده 
است( که نمی دانیم می شود از این حوادث درس گرفت و شکل زندگی را بر همین اساس 
تغییر داد. در پس هر حادثه از جنس بالیای طبیعی آنچنان جامعه دچار آشفتگی می شود 

که گاه این آشفتگی از اصل حادثه خسارت بارتر و هولناک تر می شود.
در تمام این مواقع سوال اصلی این است که چرا در این مواقع هیچکس نمی داند چه کند؟ 
چرا کسی به یك مدرسه به عنوان یك پایگاه امداد و نجات و محلی برای هماهنگی نگاه 
نمی کند؟ چرا در حوادثی مثل همین زلزله اخیر اولین جایی که تعطیل می شود مدارس 
هستند؟ با فرض اینکه اولیا در نسل قبل آموزش دیده اند و آمادگی ندارند اما چرا حتی دانش 

آموزان نمی دانند برای زمان زلزله یا حوادث اینچنین چه باید بکنند؟
معلمین و ستاد باال دستی آنچنان دچار تفکر کارمندی شده اند که هیچ توقعی از آنها برای 
یاددادن مهارت زندگی به کودکان نمی رود ) که در داشتن همین مهارت آنان هم تردید 
است(، اردوها و تمرینهای عملی آنچنان دچار فقر محتوایی هستند که خروجی آن به هیچ 
درد زندگی کودکان و نسل آینده نمی خورد و کودکان در هیچ زمینه علمی بهره مهارتی 
کسب نمی کنند. تمام این مباحث؛ یعنی ما تمرینی برای زندگی نمی کنیم و بدنه نظام 

آموزشی جایگاه خود به عنوان محوریت بخشیدن به کانون جامعه را از دست داده است.
باید همین امروز برای موضوعات فکری کرد تا شیرازه جامعه در این مواقع از هم باز نشود.

اتفاقاتی مانند عدم اعتماد به سیستم های از پیش تعریف شده مانند هالل احمر و یا حتی 
تشکل های مردمی نشان از عدم نقش آفرینی صحیح مدرسه در جامعه دارد تا یادآوری 
کند و به مردم بیاموزد که تحکیم وحدت تشکل های مردمی و دولتی تنها راه برون رفت 
از بحرانهاست.  و در پایان این پرسش به ذهن خطور می کند ؛چرا به اهداف سند تحول 

بنیادین در تعریف نقش برای مدرسه دست نیافته ایم؟
برنامه ساز آموزشی

یادداشت

معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان حج و 
زیــارت اعالم کرد: به دنبــال پیگیریها و تالش 
مجدانه ســازمان حج و زیارت و خانواده معظم 
شــهدا، پیکر و محــل دفن چهار تــن دیگر از 

شهدای فاجعه منا در عربستان مشخص شد.
به گزارش زمان  به نقل از تسنیم، محمد آزاد 
دربــاره پیگیریها برای محل دفن چهار تن از 
شــهدای منا اظهار کرد: به دنبال پیگیریها و 
تالش مجدانه سازمان حج و زیارت و خانواده 
معظم شهدا، پیکر و محل دفن چهار تن دیگر 
از شــهدای فاجعه منا در عربستان مشخص 

شد.
وی افزود: در پی تاکیدات مقام معظم رهبری و 
هموار شدن مسیر اعزام زائران به حج تمتع سال 
۹6 ، ســازمان حج و زیارت تعــدادی از اعضای 
خانواده های شــهدای حادثه منــا را به منظور 
انجــام آزمایــش DNA و طی شــدن مراحل 

تعیین هویت شــهدا به عربستان اعزام کرد که 
این حرکت در نهایت منجر به تعیین و مشخص 
شدن محل دفن چهار تن از شهدای عزیز منا و 

تایید و اعالم آن از طرف پزشکی قانونی عربستان 
شد.

معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان حج و 

زیارت با اشاره به اینکه اعضای هفت خانواده از 
شهدای منا برای شناسایی پیکرشهدا به عربستان 
اعزام شــده بودنــد، افزود: تالش کارشناســان 
سازمان و اعضای خانواده شهدا همچنین منجر 
به شناســایی محل دفن چهار شهید و دریافت 

شماره قطعه مربوط در عربستان شد.
 DNA بیشــتر بخوانید: جزئیاتــی از آزمایش
خانواده  شهدای منا/سرانجام حج تمتع و عمره 

مفرده
آزاد با تاکید بر اینکه سازمان حج و زیارت همه 
هزینه های اعزام و مراحل مختلف شناسایی را بر 
عهده دارد، گفت: شــرایط و موقعیت منطقه ای 
و قطع روابط سیاســی تا حدودی مانع تسریع 
شناسایی و احقاق حقوق شهدای عزیز ما شد اما 
با این حال سازمان حج و زیارت همچنان پیگیر 
حقوق شهدا و خانواده معزز آنان است و در این 

راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای »هیئت رسیدگی 
به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج« خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از  مهر، رئیس هیئت مدیره ســازمان 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره 
فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعالم می کنند 
که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر 
بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یك کارخانه پارچه بافی 
که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکســت شود، آیا وزارت 
صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم 
همین طور، بانك مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی 

ورشکسته را پرداخت کند.
وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی 
دیگر، مانند موسســات مالی و اعتباری نیســت؛ چرا که یك 
کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی 
و تسهیالت بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و 
اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع 
جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و 
کار تسهیالت بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از 
فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می 

کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.
رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح 

کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانك مرکزی به آنها 
داده برای خود کســب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های 
اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانك مرکزی 
از موسسات مالی و اعتباری یا بانك ها وجه ضمانت قانونی می 
گیرد تا در صورتی که این موسســات ورشکسته شوند، بانك 

مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.
وی با اشاره به اختیارات گسترده بانك مرکزی در زمینه نظارت 
بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات 
و بازرسی از بانك ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود 
تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانك 

مرکزی مسئول شناخته شود.
توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانك مرکزی موظف 
به پرداخت خسارت تك تك سپرده گذاران در موسسات مالی 
ورشکسته نیســت، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت 
خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانك مرکزی در این 
زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو 
باشــد و بر عملکرد بانك ها نظارت داشته باشد که در قضیه 
موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت 
وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانك مرکزی 

مسئولیت دارد.
عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانك مرکزی 

باید مسئولیت تالطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل 
ایجاد مشکالت اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه 
مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانك مرکزی ابتدا سعی کرد 
فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ 

کم کنترل کند که کار خوبی بود.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال 
86 رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانك مرکزی این موسسه 
را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانك 
مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف 
رئیس کل بانك مرکزی وقت تشــویق نامه دریافت کرد. در 
دولت یازدهم نیز بانك مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این 
موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹3 زمانی که من عضو شــورای پول و 
اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعالم کردم که بانك 
مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند 
که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹٤ 
رخ داد. در این 18 ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست 
با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری 
کــرده و به نام افراد مختلف ثبت کنــد. بانك مرکزی در این 
18 ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این 

موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟
رئیس هیات مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت تصریح کرد: 
سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانك مرکزی، دادستانی 
و وزارت اطالعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول 
رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد 
یك نفر از ســپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور 
داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یك 
هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان 

۹6 این هیات اجرایی استعفا داد.
توکلــی افزود: بانك مرکزی باید اعالم کنــد چرا این گروه و 
تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین 
بانك مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول 

تسهیالتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟
به گفته وی، عمده تســهیالت کالن این موسسه به قضات 
باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده 
که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانك 

مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از سوی دیگر 
بانك مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کالن موسسه 
ثامن الحجج را به بانك پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه 

ضمانتی از بانك پارسیان اخذ نشده است.

پس از دو سال؛

جواب آزمایش DNA شهدای منا به تهران رسید

استعفای دسته جمعی هیئت رسیدگی به تخلفات ثامن الحجج!

ابالغ اجراییه
حسب پرونده کالسه 3/38/۹٤ آقای احسان اکبری به استناد یك فقره سفته و حسب 
دادنامه ی شماره 8٤-۹٤/3/31 محکوم به پرداخت )مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ بیست و یك هزار تومان بابت خسارات دادرسی و مبلغ پنجاه هزار تومان 
بابت حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ سی و سه هزار تومان بابت هزینه نشر اگهی و همچنین 
خسارات تاخیر و تادیه از مورخه ۹٤/2/13 لغایت یوم الوصول، و مبلغ یکصدهزار تومان بابت 
نیم عشر دولتی( گردیده که به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بموجب این آگهی که 
به منزله ابالغ اجرائیه است محکوم علیه)احسان اکبری(مکلف است ظرف مدت ده روز از 
انتشار این آگهی جهت پرداخت دیون خود به اجرای احکام شهرستان روانسر مراجعه نماید 

در غیر اینصورت پس از مهلت مقرر عملیات اجرائی طبق مقررات ادامه خواهد یافت
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی ۹6001۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی روانسر به سود 
هاجر کمری و به زیان آقای اقبال قادری عبدی قلعه  دایر بر محکومیت به پرداخت 
مال  دارد  نظر  در  روانسر  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  تومان  مبلغ۷5/000/000 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 13۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند. 
مشخصات مال غیرمنقول: 1-ملك متعلق به آقای اقبال قادری احدی از ورثه مرحوم 
حسن قادری می باشد. 2-محل وقوع ملك:شهرستان روانسر-روستای بانشله میباشد. 
3-ملك ثبت شده است. ٤-ملك در اجاره نمی باشد. 5-ملك مشاع و به مقدار 225 
سهم دیم از ششدانگ پالک یك فرعی از ٤2 اصلی مکرر واقع در بخش 12 کرمانشاه 
موضوع سند شماره ۹806 مورخ 1351/1/8 تنظیمی دفتر 20 پاوه میباشد. 6-منافع آن 
به هیچ شخص ثالث دیگری واگذار نشده است. ۷-مزایده از قیمت٤2/1۷6/000 تومان 
شروع می شود. 8-ساعت و روز و محل مزایده:13۹6/10/3 راست ساعت ۹ صبح در 
محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط کارشناس رسمی به تاریخ 
13۹6/۷/8 ارزیابی شده است. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در روانسر- میدان اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها 
از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 
مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یك ماه از تاریخ 
مزایده به حساب مزبور واریز کند. در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر 
مطابق ماده 12۹قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده 

به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شکری مدیر اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر

آگهی حصر وراثت
آقای کریم یزدانی دارای شناسنامه شماره 5۹6۹۹5۹66۹ به شرح دادخواست به کالسه 
۹601۷8  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان علی احمد یزدانی به شناسنامه ٤8  در تاریخ 2/1/ ۷3 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1-کریم یزدانی   کدملی   5۹6۹۹5۹66۹    نسبت پسر متوفی
2-نهیه یزدانی   کد ملی  5۹6۹٤۹3023  نسبت دختر متوفی 

باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی مینماید تا  اینك 
هرکسی اعتراض دارد و یا و صیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹603٤0ـ 10 د ـ دادیاری دهم دادسرا عمومی و انقالب شهرکرد 
حسب شکایت شاکی اسفندیار سرو آزاد فرزند داود علی متهم امیرحسین شاهوردی 
به اتهام تخریب تحت تعقیب می باشد. لذا نامبرده با توجه به مجهول المکان بودن 
ابالغ می گردد جهت  قانون آیین دادرسی کیفری به وی  نامبرده طبق ماده 1۷٤ 
دفاع از اتهام انتسابی ظرف یك ماه از انتشار آگهی در این شعبه حاضرشوند در ضمن 
نامبرده در راستای ماده 1۹0 قانون آیین دادرسی کیفری حق همراه داشتن یك نفر 

وکیل را دارد. 
دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکردـ مریم حیدری سورشجانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بردی  حسین  باوکالت  فرزندنظام  محمدسگوندماکیانی  دعوی  درخصوص 
به  خوانده  محکومیت  صدورحکم  تقاضای  خواسته  به  خواه  ریاحی  مهدی  طرفیت 
پرداخت800000000ریال به انضمام سایرهزینه های قانونی که به این تقدیم دادگاه 
تقدیم نموده وبه شعبه پنجم حقوقی دزفول ارجاع وبه کالسه ۹60212ثبت گردیده 
نموده،لذاحسب  اعالم  المکان  رامجهول  خوانده  نشانی  خواهان  اینکه  است.نظربه 
مراتب  دادرسی مدنی  آیین  ماده۷3قانون  واجازه محکمه مستندابه  تقاضای خواهان 
می  الذکردعوت  فوق  وازخوانده  کثیراالنتشاردرج  های  ازروزنامه  دریکی  نوبت  یك 
شوددرمورخه13۹6/10/12ساعت 8:30صبح جهت رسیدگی درشعبه پنجم حقوقی 
ازموعدمقرربه  یابندویاقبل  حضور  قانون  خیابان  دزفول  درشهرستان  واقع  دزفول 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اخذنسخه ثانی دادخواست وضمائم،هرگونه دفاع وپاسخی به 
دعوی مطروحه داردقبل ازحلول وقت دادرسی اعالم نماید.بدیهی است درصورت عدم 

حضورویاعدم ارسال الیحه،دادگاه تصمیم مقتضی راخواهدگرفت.
منشی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-محمدتقی زاده

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم 

خواهان آقای جعفرهاللی سامی فرزندحسن دادخواستی به طرفیت آقای سیدداریوش 
سینازاده فرزندبه خواسته :مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت پیش پرداخت طبق 
قراردادفی مابین شماره۷به انضمام کلیه خسارات دادرسی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
روزدوشنبه مورخ۹6/10/11ساعت10صبح  وبرای  ثبت  وبه کالسه٤/۹6-588م  ارجاع 
تعیین وقت گردیده وچون خوانده مذکورمجهول المکان اعالم شده لذابرحسب تقاضای 
خواهان ودستورشوراومستندابه ماده۷3ازقانون آیین درامورمدنی مراتب فوق یك نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می شودازتاریخ نشرآگهی به 
شعبه٤شورای حل اختالف مراجعه وبادریافت نسخه دادخواست وضمائم آدرس محل 
اقامت خودرااعالم درغیراین صورت مفاددادخواست ووقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.      شماره م.الف)۹/۹13(
شورای حل اختالف خرمشهر

متن آگهی
خواه  ریاحی  مهدی  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندمحمد.خواهان آقای/خانم سیدمحمدرجبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/
خانم مهدی ریاحی خواه فرزندمحمدبه خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹60۹۹861٤٤600180شعبه6دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی مورخ 13۹6/10/10ساعت8:30تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یك ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    
منشی شعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-محسن محمدوند

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای عبداالمام شرافتی فرزندسجیل.
خواهان آقای سیدرضاحسینی فرزندسیدشبیل دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
عبداالمام شرافتی فرزندسجیل به خواسته تحویل موردمعامله مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹60۹۹861٤1200٤3۹شعبه2دادگاه عمومی حقوقی 
که  مورخ 13۹6/10/16ساعت12:00تعیین  ووقت رسیدگی  شهرستان خرمشهرثبت 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
ازجرایدکثیر  دریکی  نوبت  یك  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
االنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یك ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.       شماره م.الف)۹/۹16(
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی حصروراثت
آقای/بانوشریف جناحی نام پدرعبدالعباس بشناسنامه2۷15صادره ازشادگان درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندمرحوم عبدالعباس جناحی 
بشناسنامه21 صادره شادگان درتاریخ۹6/۷/26دربندرامام خمینی)ره(اقامتگاه فوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی شریف جناحی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه2۷15صادره 
ازشادگان)پسرمتوفی(2-عبدالغنی جناحی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه2۷16صادره 
ازشادگان)پسرمتوفی(3-حمیدجناحی فرزند عبدالعباس بشماره شناسنامه2۷1۷صادره 
ازشادگان)پسرمتوفی(٤-عالیه جناحی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه310٤صادره 
ازشادگان)دخترمتوفی(5-فضیله جناحی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه1۹1۷٤صادره 
ازشادگان)دخترمتوفی(6-سعیدجناحی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه 1۹1۷5صادره 
ازشادگان)پسرمتوفی(۷-اسماعیل جناحی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه٤65 صادره 
ازشادگان)پسرمتوفی(8-حسن جناحی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه13۹6صادره از 
شادگان)پسرمتوفی(۹-فخریه رستمی زاده فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه5۷06صادره 
ازشادگان )همسرمتوفی(والغیر.اینك باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریك نوبت 
آگهی مینمایدتاهر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یك ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

آگهی مزایده اموال منقول
درراستای اجرای پرونده به شماره۹6021۷مبنی برمحکومیت شرکت شناورسازان صنعت 
عشردولتی  ونیم  میزان200۹800000ریال  جمعابه  کارگری  برمطالبات  مبنی  ودریا 
درحق دولت که با توجه به معرفی اموال ازجانب محکوم علیه بامشخصات ذیل وباتوجه 
باارزیابی طریق ارجاع به کارشناس وتعیین قیمت وباتوجه به ابالغ نظریه کارشناس 
جلسه۹6/10/6ساعت8:30صبح  مقرر،در  تشریفات  واجرای  طرفین  اعتراض  وعدم 
مبلغ  باالترین  وبه  شروع  کارشناسی  ازقیمت  مزایده  میشودکه  گذاشته  مزایده  به 
پیشنهادی به فروش می رسد.خریدارمکلف به پرداخت ده درصد) ازقیمت پیشنهادی 
فی المجلس والباقی ظرف مدت یك ماه می باشدکه درصورت عدم پرداخت الباقی 
مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد ازقیمت تودیعی ضبط می گرددوضمناهزینه نقل 
وانتقال به عهده خریداراموال است وخریدارمی تواندجهت رویت اموال تاپنج روزقبل 
نماید. خرمشهراقدام  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  به  بامراجعه  مزایده  ازتاریخ 

مشخصات اموال:1-جرثقیل تك کابین بوم خشك چرخ زنجیری ظرفیت50تن به شماره 
   .1۹30000000،2563shg1۹8۷Ldghndshojch/kfihvca-ls118 سریال 
2-جرثقیل چرخ الستیکی دوکابین تلسکوپی٤کشاب ظرفیت8تنی نادونازردرنگ سریال

شماره3310۹٤مستعمل  به  ساخت1۹۹2  FA0133مدلTR50M10010٤سال 
ارزش550000000ریال.3-22دستگاه موتورجوش سه فازمدل کاراومدل گام الکتریك 
ومدل لیکتون ومدل آورین به ارزش660000000ریال.٤-یك دستگاه فتوکپی به شماره 
جی  کامپیوترال  دستگاه  ارزش20000000ریال.5-هشت  18۹شارپAR5316به 
به ارزش100000000ریال.6-یك دستگاه ماشین  اداری  وسامسونگ واقع در سایت 
دستگاه  ۷-یك  ارزش 250000000ریال  به   SHENYANGچینی2متری تراش 
فرزچینی NCمدل Z605AAبرای DARiLLiNGسریال PX0۹06028٤به ارزش 
150000000ریال 8-یك دستگاه برش ورقcncباهواوگازبه همراه مانیتوروتابلوبرق به 
newageبه ارزش٤30000000ریال.۹-دیزل ژنراتور JLclceطول ٤متریك نازله برش
ایران تبریزبا موتوردورمن وژنراتور150کیلوولت امپرباسریال۹/023۹۷٤2شش سیلندربه 
ارزش110000000 ریال.10-اونیورسال سنگین تراش قدیمی مستعمل عمودی وافقی 
بادوموتورسه فازمتعلقات...به ارزش100000000ریال. 11-دستگاه خم کن تولیدناودانی 
ارزش  ارزش210000000ریال.  به  فاز15کیلووات  الکتروموتورسه  همراه  به  ونبشی 

جمع11ردیف فوق چهارمیلیاردوچهارصدوده میلیون ریال.    شماره م.الف)۹/۹1۹(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر

مفقودی
 برگ سبز خودرو پژو 206 مدل ۹5 سفید روغنی با شماره شهر بانی 688م٤6ایران 82 با 
شماره موتور 165A00563۹3و شماره شاسی NAAP03EE3GJ5216٤٤بنام 

امیر رضا عباس پور کرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
المنثی برگ سبز پژوسواری مدل 1385 شماره شهربانی 656ب 56 8٤ با شماره موتور 
12٤8506۷568 شاسی 13232066 مفقودی گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

آگهی مزایده
 دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به کالسه۹63256له 
مژده دامچی علیه 1-مصطفی منصف و محمد حسین منصف جهت وصول محکوم 
به و هزینه های اجرایی ششدانگ یك دستگاه آپارتمان واحد در طبقه همکف به 
بهاران 6 پردیس  نوعلم  باغ فردوس  بابل  مساحت 115/۹0  مترمربع آدرس مال 
ششم شامل دو خواب نشیمن آشپزخانه و تراس متعلق به محکوم علیه را از طریق 
اجرای  دفتر  محل  در  صبح   11 ساعت  دوشنبه  روز   ۹6/۹/2۷ تاریخ  در  مزایده 
دادگستری بابل به فروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ 3/200/000/000 
ریال آغاز و به باالترین و های پیشنهادی واگذار خواهدشد برنده مزایده بایستی 10 
درصد بهارا فیلم مجلس و مابقی را حداکثر ظرف یك ماه پرداخت نماید در صورت 
انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و 
کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان می توانند تا 5 روز قبل از 

مزایده با هماهنگی اجرا از مال مرا مورد مزایده بازدید نمایند 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور
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دیدار هیات سرمایه گذاری چینی با مسئولین  
چهارمحال و بختیاری

مصطفوی- شهرکرد؛  با هماهنگی به عمل آمده توسط مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان، نشستی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری، مدیران شرکت سی. اچ. آی. آر کشور چین و 
عبداللهی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس 

مرکز خدمات سرمایه گذاری و سایر مسئولین استان برگزار گردید.
در این نشست مدیران شرکت سی.اچ.آی.آر. کشور چین برای سرمایه 
گذاری در پنج طرح کلسینه کردن دولومیت ، تبدیل گاز طبیعی 
به الفین ها و پلی اتیلن )پتروشیمی بروجن(، تولید خودرو، ساخت 
کمپرسور کولر خودرو و بسته بندی آب معدنی در استان اعالم آمادگی 
کردند. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی استان چهارمحال و بختیاری،آقای عبداللهی نماینده وزیر و 
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه 
گذاری در این جلسه در خصوص قوانین و مقررات پذیرش سرمایه 
گذاران خارجی مطالبی عنوان نمودند و خاطر نشان کردند که مرکز 
خدمات سرمایه گذاری استان با تمام توان از متقاضیان سرمایه گذاری 
در استان استقبال نموده و از آن حمایت می نماید. در ادامه مسئولین 
دستگاههای اجرایی استان ضمن بیان نقطه نظرات به سواالت هیئت 

سرمایه گذار چینی پاسخ دادند.

 جانشین فرماندهی سپاه مرکزی:

تفکر بسیجی عامل پایان داعش بود

داودی- اراک: جانشین فرماندهی سپاه روح ا... استان مرکزی گفت: 
تفکر بسیجی عامل نابودی و پایان شجره خبیثه داعش در سوریه و عراق 
بود. سرهنگ پاسدار محسن گلشن زاده افزود: تفکر بسیجی و رشادت 
سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، مجاهدت مدافعان حرم و جوانان 

مسلمان عراق و سوریه بود که پایان داعش را رقم زد.
وی اظهارکرد: این شکست فقط نابودی داعش نبود بلکه ضربه کاری به 

دولت های آمریکا و هم پیمانش بود.
سرهنگ پاسدار گلشن زاده گفت: پیروزی بر داعش نشان داد می توان 
با روحیه جهادی، انقالبی و استکبار ستیزی توطئه هارا خنثی و دشمن 
را به زانو درآورد. جانشین فرماندهی سپاه روح اهلل استان مرکزی بیان 
کرد: رزمندگان سپاه قدس با حضور در سوریه و عراق و مبارزه با شجره 

خبیثه داعش از مرزها و امنیت نظام اسالمی حراست کردند.
وی با گرامیداشت هفته بسیج و ضرورت نهادینه شدن تفکر بسیجی در 
جامعه گفت: تفکر بسیجی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و این تفکر 

توانسته کمر استکبار را بشکند.

تحصیل23۵۱ دانش آموز در مراکز 
راه دور بوشهر

احمدی- بوشهر: مدیرکل آموزش و پرورش 
استان بوشهر گفت: در زمان حاضر 2هزار و 351 
دانش آموز در 22 مرکز از راه دور استان تحصیل 

می کنند.
ناصر کرمی در بازدید از مراکز از راه دور استان 
افزود: درعصر اطالعات که دانایی رمز  بوشهر 
بقاست و مهارتهای شهروندان آینده تحت تاثیر 
آموزشهای الکترونیکی قرار می گیرد، آموزش و 
پرورش با آموزش از راه دور در راستای تحقق 
توسعه پایدار کشور فرصت مناسبی فراهم آورده 
است. وی تصریح کرد: رسالت اصلی آموزش 
کیفیت،  با  آسان،  شعار»آموزش  با  دور  راه  از 
همیشه، همه جا و برای همه« این است که 
اجازه ندهیم حتی یك دانش آموز در هر جایی 

از کشور و با هر محدویتی از تحصیل باز بماند.
کرمی عنوان کرد: برای دو گروه الزم التعلیم و 
افرادی که شرایط سنی حضور در مدرسه عادی 
را ندارند امکان ادامه تحصیل در مراکز از راه دور 
برای آنها فراهم شده است. کرمی افزود: آموزش 
از راه دور خالءهایی که در پوشش تحصیلی باز 
ماندگان از تحصیل وجود دارد را برطرف می کند.

مرمت اضطراری ۱4 بنای تاریخی 
شهر جهانی یزد

صادقی مقدم - یزد: سرپرست معاونت میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان یزد از مرمت و بازسازی 1٤ 
بنای تاریخی شهر جهانی یزد در مهرماه و آبان 

13۹6 توسط این اداره کل خبر داد.
ساشا ریاحی مقدم افزود: این بناها شامل مسجد 
ساباط واقع در خیابان قیام یزد، گذر لب خندق، 
یك خانه تاریخی در محله تل، حسینیه کوشك 
نو در محله کوشك نو، مسجد چهل محراب 
در محله فهادان، مدرسه قدس در محله سید 
فتح الرضا، خانه ارس خان در محله سید گل 
سرخ و آب انبار وقت الساعه واقع در محله وقت 
الساعه است. وی ادامه داد: ساباط پیر علم در 
در  واقع  رسولیان  انبار  آب  منار،  چهار  محله 
کوچه هاشم خان، حسینیه هشت واقع در محله 
فهادان، آسیاب وزیر در محله کوشك نو، بقعه 
سید شمس واقع در محله چهار منار و بقعه سید 
گل سرخ در محله سید گل سرخ از دیگر بناهای 
تاریخی یزد است که در 2 ماه گذشته به همت 
اداره کل میراث فرهنگی استان یزد بازسازی، 

مرمت اضطراری و ساماندهی شده است.

خبر خبر

سلیمانی- گلستان: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گلستان از شناسایی 12 نقطه 
جهت احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي در 
طول راههاي استان خبر داد و گفت: این نقاط 
در  عزیز  گذاران  سرمایه  گذاری  سرمایه  برای 

دستور کار  اداره کل قرار گرفته است.
مهدی میقانی در گفت و گویی خبری اظهارکرد: 
در  تفصیلی  طرح  تایید  براساس  نقاط  این 
)جاده  شاهرود  گرگان-  ارتباطی  محورهای 
توسکستان(، کردکوی-گلوگاه)جاده قدیم( ، آق 
قال- اینچه برون، گمیشان-اینچه برون،گنبد-

داشلی برون، زرین گل- بسطام، آزادشهر- خوش 
آزادشهر،  آباد-  علی  تپه،  مراوه  گنبد-  ییالق، 
کالله- مراوه تپه، رامیان-کالته خیج و گنبد-

مراوه تپه شناسایی شده اند.
وی از کلیه سرمایه گذاران بخش خصوصي که 
تمایل به سرمایه گذاري بصورت موردي و یا 
زنجیره اي در نقاط یاد شده را دارند، دعوت به 
همکاری با اداره کل کرد. میقانی افزود: سرمایه 
گذاران می توانند در ساعات اداري به اداره کل 
مذکور واقع در گرگان، میدان بسیج،سایت اداری، 
روبروی استانداری گلستان مراجعه و ضمن اخذ 
اطالعات مورد نیاز، شرایط خود را جهت سرمایه 
گذاري در نقاط فوق الذکر به اداره کل اعالم کنند.
نیاز رانندگان  ادامه داد:ارائه خدمات مورد  وی 
وسائط نقلیه در طول راه هاي استان و افزایش 
ضریب ایمني و ارائه خدمات رفاهي محورهای 

ارتباطی هدف از این برنامه می باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:

12 نقطه در راه های استان برای احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي شناسایي شد

تقدیر از نفرات برتر هشتمین دوره مسابقات ورزشي 
پیشکسوتان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 

 بسیجیان میراث داران فرهنگ و تاریخ
 اسالم و ایران

هشتمین دوره مسابقات ورزشي پیشکسوتان 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران به 
میزباني منطقه البرز با برگزاري مراسم اختتامیه 
در مجتمع فرهنگي ورزشي ایثار کردان به کار 

خود پایان داد.
عمومي  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
البرز، در این مسابقات ورزشي کارکنان ذکور 
تیراندازي،  هاي  رشته  در  سال   ٤5 باالي 
شطرنج، شنا، تنیس روي میز به صورت انفردي 
و در رشته هاي فوتسال و والیبال به صورت 
انتخابي به مدت سه روز از چهارم تا ششم آذر 

ماه  سالجاري با هم رقابت کردند.
مسئول ورزش شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز در این خصوص گفت:  هدف 
از برگزاري این مسابقات ایجاد نشاط، افزایش 
بین  در  ورزش  فرهنگ  ترویج  کاري،  انگیزه 
برتر جهت  نفرات  کارکنان و مشخص شدن 
اعزام به مسابقات ورزشي شرکت ملي پاالیش و 

پخش فرآورده هاي نفتي بوده است. 
وي افزود؛ 220 نفر ورزشکار از ستاد و مناطق 
3۷ گانه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ایران در این مسابقات حضور داشتند که رقابت 
آنها در رشته هاي مختلف به مدت سه روز از 
چهارم تا ششم آذر ماه  سالجاري ادامه داشت.

بر اساس نتایج اعالم شده از سوي هیئت داوران 
نقشبند)منطقه  جمشید  شطرج،   رشته  در 
و  گیالن(  پرهیزگار)منطقه  حمید  تبریز(، 
مجید تارکي )ستاد تهران( به ترتیب رتبه اول 
تا سوم را کسب کردند. در رشته  تیراندازي با 
تفنگ بادي سیدحسین اکبري)منطقه زنجان(، 
احمد  و  تهران(  منش)منطقه  صداقت  رضا 
جوکاري)منطقه البرز( و در تیراندازي با تپانچه 
رضاپیرویسي)تهران( ، شاپوراله دیني)چهارمحال 
و بختیاري(، سینا لساني)ستاد( موفق به کسب 

رتبه اول تا سوم شدند.

وحیدی فر- اهواز: مراسمی با حضور فرمانده 
حوزه مقاومت شهید عباسپور صنعت آب و برق 
استان خوزستان، مدیرعامل و جمعی از بسیجیان 
شرکت آبفا اهواز در محل نمازخانه این شرکت 

برگزار شد.
ساعدی فرمانده حوزه مقاومت شهید عباسپور 
ایام  خوزستان،  استان  برق  و  آب  صنعت 
گرامیداشت بسیج را به کلیه بسیجیان در عرصه 

های گوناگون این نهاد مقدس تبریك گفت.
وی وجود این نهاد ارزشمند را مرهون الطاف 

بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی برشمرد.

ساعدی درخت پرثمر انقالب را مدیون آبیاری آن 
با خون شهدای دفاع مقدس دانست و گسترانیده 
امروزه حتی در  را  بار نشستن آن  به  و  شدن 
سطوح بین المللی نیز قابل مشاهده عنوان داشت.
کریمی  فردوس  مهندس  مراسم،  ادامه  در 
به  تبریك  اهواز ضمن  آبفا  مدیرعامل شرکت 
مناسبت هفته مبارک بسیج و آرزوی سالمتی 
برای کلیه سربازان نظام به ویژه مدافعان حرم 
اهل بیت علیه السالم، این شرکت را مفتخر به 
داشتن نیروهای ایثارگر مدافع حرم و بسیجیان 

غیور دانست.
وی گفت: حضور فرزندان شهدای مدافع حرم در 
مجموعه آبفا اهواز  مایه مباهات  این شرکت می 
باشد. مهندس کریمی یادآور فرمان حضرت امام 
خمینی )ره( بر تشکیل بسیج گردید و افزود:تکیه 
زدن بر دالوری ها و رشادت های بسیجیان در 
زمان جنگ تحمیلی دشمن علیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ،موجبات حفظ میهن را فراهم 
ساخت. وی خاطر نشان کرد: امروزه همچنان 
شاهد فداکاری ها و رشادت های فرزندان بسیج 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل در سنگرهای 

مقابله با اسراییلیون و عناصر تروریستی هستیم.
وی بسیج را یك نماد ارزشی عنوان نمود که در 
عرصه های مختلف، عملکردی بسیار  درخشان 

در تاریخ کشور  از خود برجای می گذارد.

برگ اجرائیه
محل  -نشانی  پدر:محمد-شغل:کاسب  مرادی-نام  فایق   : له  محکوم  مشخصات 

اقامت:جوانرود - روبروی بانك ملت لوازم خانگی مرادی 
مشخصات محکوم علیه :ابوبکر محمودی -نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره383 مورخ ۹6/6/2۹  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یك میلیون و دویست هزار 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سی و هشت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی با 
احتساب تاخیرتادیه از تاریخ ۹6/5/23 لغایت صدور اجرای حکم و مبلغ 65/000 تومان 

به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : فایق مرادی -نشانی محل اقامت:جوانرود - روبروی بانك ملت 

مشخصات محکوم علیه :ادریس صمدی تودار -نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم به/بموجب دادنامه شماره38۹ مورخ ۹6/6/2۹  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 535/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
۹٤/12/15 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان و مبلغ هشتاد هزار تومان به دولت 

محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

ابالغ اجراییه
حسب پرونده کالسه 3/3۹/۹6 آقای احسان اکبری به استناد یك فقره سفته و حسب 
دادنامه ی شماره 85-۹٤/3/31 محکوم به پرداخت )مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ بیست و یك هزار تومان بابت خسارات دادرسی و مبلغ پنجاه هزار تومان 
بابت حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ سی و سه هزار تومان بابت هزینه نشر اگهی و همچنین 
خسارات تاخیر تادیه از مورخه ۹3/5/1 لغایت یوم الوصول، و مبلغ دویست و پنجاه هزار 
تومان بابت نیم عشر دولتی( گردیده که به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بموجب این 
آگهی که به منزله ابالغ اجرائیه است محکوم علیه)احسان اکبری(مکلف است ظرف مدت ده 
روز از انتشار این آگهی جهت پرداخت دیون خود به اجرای احکام شهرستان روانسر مراجعه 
نماید در غیر اینصورت پس از مهلت مقرر عملیات اجرائی طبق مقررات ادامه خواهد یافت
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی مزایده نوبت دوم
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در راستای استیفای حق محکوم له ها  خانم 
کبری قادری  و آقای بهرام قادری بعنوان محکوم له موضوع مطالبه سهم االرث از اموال 
مرحومه عایشه خانم عزیزی اقدام به برگزاری مزایده نماید. اموال مورد مزایده بدین شرح 
میباشد: دو دستگاه ساختمان با این مشخصات 1-ساختمان 158 متری واقع در جوانرود 
خیابان طالقانی کوی بهورزی پشت کوچه بانك ملی طالقانی میباشد. ساختمان مذکور 
دارای سند ثبتی شماره 288 با شماره پالک ۷06 مجزی شده از پالک 185 از 10۹ 
فرعی میباشد. سند در رهن نمیباشد.ساختمان مذکور تا تاریخ 13۹6/12/30 در اجاره و 
رهن به مبلغ 280/000/000 ریال میباشد  ارزش ملك مزبور براساس نظریه کارشناسی 
مبلغ 2/۷00/000/000 ریال میباشد. 2-یك دستگاه ساختمان به مساحت 5۷/۷0 متر 
مربع واقع در جوانرود خیابان فرهنگیان کوی بین مدارس روبروی منزل ابراهیم خسروی 
در سه طبقه مساحت کل طبقات 1۷3/1 متر مربع میباشد. ساختمان خالی از سکنه و 
قولنامه ای میباشد و ملك مزبور مجزی شده از پالک 365٤ فرعی از 11۷ فرعی از یك 
اصلی جوانرود میباشد. ارزش آن براساس نظریه کارشناس رسمی 2/0۷۷/200/000  ریال 
میباشد.3-یك قطعه زمین خام واقع در پالک 125 و 1٤0 فرعی داخل محدوده شهری 
دو طرف برخیابان هالنی حدود 5000 مترمربع از قرار هر متر مربع 800000 ریال  جمعا 
به قیمت٤000000000 ریال ٤-یك قطعه زمین دیم به مساحت حدود5000 متر مربع 
خارج از محدوده شهر با کاربری زراعی واقع در پالک 132 فرعی از یك اصلی جوانرود با 
توجه به موقعیت محل قیمت آن مبلغ 100000000 ریال 5- یکباب مغازه واقع در سه راه 
اصلی شهر جنب طالفروشها نبش خیابان شافعی به مساحت 1٤ مترمربع از قرار هر متر 
250000000 ریال با توجه به قدمت و موقعیت قیمت روز آن به مبلغ 3500000000 
میباشد. به همین جهت مورخ 13۹6/10/18 راس ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی جوانرود جلسه مزایده برگزار میگردد.متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی ده 
درصد مبلغ مورد مزایده را طی فیش به حساب سپرده واریز یا به همراه داشته باشند. قیمت 
کارشناسی قیمت پایه میباشد و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. برنده مزایده می بایستی فی المجلس ده درصد را پرداخت  و مابقی در مدت یکماه 
واریز و پرداخت نماید.در صورتی که برنده مزایده انصراف یا در موعد مقرر نتواند مابقی مبلغ 
مزایده را پرداخت نماید نفر دوم بعنوان برنده اعالم خواهد شد و ده درصد پرداختی پس از 
کسر هزینه های مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد.شرکت کنندگان در مزایده میتوانند 

پنج روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از امالک مورد نظر بازدید بعمل آورند.
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی

دادنامه
پرونده کالسه ۹٤0۹۹81110101002 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹۷1110100803 
خواهان: آقای سیدظهور حسینی ولوکالنی فرزند سید موسی با وکالت آقای سید نوید 
مرتضوی نجف آبادی فرزند سید رسول به نشانی بابل خ مدرس چهار راه فرهنگ برج 

تجاری جهانیان ط ٤ واحد 21 
خواندگان: 1- آقای محمد باغبانی فرزند رضا به نشانی مازندران – بابل – بلوار شهید 

بذری – نبش خداداد 3٤ فروشگاه روغن موتور محمد باغبانی 
2- آقای حسین آخوندپور به نشانی مازندران- بابل – بابل – خیابان قائمشهر – روبروی 

سیرو سفر – جنب نمایشگاه جهان مهر – نمایندگی روغن بهران 
خواسته: مطالبه وجه بابت....

رای دادگاه- در خصوص دادخواست آقای سید ظهور حسینی ولوکالیی فرزند سید موسی با 
وکالت آقای سید نوید مرتضوی بطرفیت آقایان محمد باغبانی فرزند رضا و حسین آخوندپور 
فرزند عزیز ا... بخواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به لحاظ بازپرداخت 
اقساط بدهی معوق خواندگان از تسهیالت بانکی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل، بدین شرح که درخواست چنین بیان شده که خواندگان با انعقاد قرارداد مشارکت 
مدنی در ساخت اقدام به ترهین سند ملك خواهان به لحاظ صدور اجرائیه ناچار به پرداخت 
آن شده و خواندگان علیرغم مراجعات مکرر از پرداخت آن استنکاف می نمایند. خواندگان طی 
الیحه اعالم نموده اند که اوال عقد بیع واقع و نه قرارداد مشارکت در ساخت با خواهان دعوی 
و ثانیا هریك الك دو دانگ مشاع بوده و سهم خویش را پس از ساخت بنا به خواهان انتقال 
داده اند و به لحاظ تعلق وام فروش اقساطی به هر واحد پرداخت وام می بایست توسط خواهان 
انجام می شده و آنان مالکیتی و سمتی در پرداخت اقساط وام نداشته اند که در جهت صحت 
مووضع از بانك مربوطه استعالم و ماحصل پاسخ چنین اعالم داشته اند که به لحاظ قرارداد 
مشارکت جریمه دیرکرد از ناحیه آقای حسین آخوندپور پرداخت و پنج فقره پرونده در بانك 
در جهت انتقال سهم الشرکه بنامهای خانم سیده مرضیه علوی و آقایان سیدابراهیم و سید 
اسماعیل و خانم سیده زینب همگی شهرت حسینی و اولیاء دم یوسف نخعلی تنظیم و پیش 
نویس قرارداد به دفتر اسناد رسمی ارسال لیکن به لحاظ عدم ثبت قرارداد پیش نویس انتقال 
سهم الشرکه )فروش اقساطی( این قرار دادها فاقد اعتبار گردیده است و از جانبی در تارخهای 
1386/10/23و138۷/02/02و138۹/02/16 مبالغی به درخواست آقای سید ظهور حسینی 
به حساب بانك واریز شده است دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر 
از اظهارات بانك در پاسخ استعالم ماخوذه به اینکه مبالغ به درخواست خواهان واریز شده 
است قرارداد مشارکت مدنی مورد ادعای وکیل خواهان با اتمام مدتمنقضی و بانك نسبت به 
سهم الشرکه خویش که بر واحدهای تعلق گرفته در مالکیت خواهان و دیگران قرار گرفته آنرا 
بصورت اقساطی )فروش اقساطی( مورد مطالبه قرار داده و با مالکیت خواهان و اشخاص ثالث 
که این مطالبه بانك بر واحد آنان تعلق یافته اوال خواندگان دیگر سمتی نداشته و اشخاص ثالث 
و خواهان جانشین آنان گردیده و ثانیا با فرض وجود مشارکت مدنی مدت منقضی و بانك 
سهم خویش را مطالبه و بصورت اقساط درخواست که اشخاص اخیرالذکر اقدامی در جهت 
پرداخت آن بصورت اقساط معمول نداشته اند بنابراین با پرداخت از سوی خواهان می بایست از 
اشخاص ثالث آنچه را که به بانك پرداخت داشته مطالبه نماید و نه از خواندگان و بر این اساس 
دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مسندا به ماده 1۹۷ قانون آئیین دادرسی مدنی حکم بر 
بیحقی خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بابل – محمود رفیعی کشتلی

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

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

سند رسمی
 برابر رای شماره 13۹6603160٤60002٤5  مورخ 15 / ۷ / ۹6  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فهیمه مرادی به شماره 
شناسنامه 283۹ صادره از روانسر فرزند اسمعیل باکدملی 5۹6۹٤۹5522  درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که پرونده 
نیز تحت کالسه 08 / ۹6 تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس 
از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای 
به صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یك واحد مرغداری و زمین وصل به آن 
را به مساحت  -/ ۷000 مترمربع به نام خانم فهیمه مرادی از پالک ... فرعی از٤6 اصلی 
بدرآباد واقع در بخش 12 کرمانشاه واقع در روانسر روستای بدرآباد که خود به موجب سند 
قطعی شماره  5٤16  مورخ 30 / 1 / ۹3 دفتر 13۷ روانسر دارای مالکیت مشاع می باشد 
درخواست مفروزه نمودن سند مشاع را نموده که رای به نفع وی صادر گردیده لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض 
باید ظرف  مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  ۷  /  ۹  / 13۹6   تاریخ انتشار دوم 25  /  ۹  /  13۹6

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له: صید رحیم دلیری فرزند: کریم به نشانی: ایالم – م امام حسن – خ 

جانبازان- پشت گاراژ دهباالیی 
مشخصات محکوم علیه: محمدرضا شیرکول مجهول المکان

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 286 مورخ ۹6/٤/2٤ شعبه هشتم شورای حل 
اختالف شهرستان ایالم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل طلب به مبلغ 
156/03۹/۹٤6 ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 2/050/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/11/2 لغایت اجرای حکم .
شورای حل اختالف شعبه هشتم ایالم

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 1۷٤ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 با انتشار این آگهی 
برای یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آقای حسین اسدی ، که به لحاظ 
مجهول المکان بودن ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نشده است احضار می شود تا در 
تاریخ ۹6/10/10 با حضور در شعبه ششم دادیاری شهرکرد به اتهام توهین از طریق 
فحاشی، تهدید، جهت دفاع و ارائه آخرین دفاع از خود در این دادیاری حاضر شود و 
در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل تصمیم مناسب 

اتخاد خواهد شد. 
محمد ریاحی ـ دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد

دادنامه
دوشهرستان  کیفری  دادگاه   105 شعبه    ۹50۹۹83812٤011۹5 کالسه  پرونده   
نهایی شماره۹60۹۹۷3811501202شاکی:  تصمیم   ) سابق  جزایی   105( شهرکرد 
خانم مریم حموله شالل  فرزند احمد به نشانی شهرکردـ  خ پژمانـ  فرعی اول بلوک 1۷ 
ط اول  متهم : آقای اسماعیل غالمی فرزند حسین به نشانی شهرکردـ میرآباد غربی ـ 

بلوار فرهنگـ  ک 12ـ  منزل سومـ  سمت چپـ  درب پارکینگ زنگ اول 
اتهام : ترک انفاق 

گردشکار : مالحظه می گردد پرونده متعاقب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان شهرکرد جهت رسیدگی به این شعبه واصل گردیده است. 
دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم نموده و با استعانت از خداوند 
متعال )جل و عال( و تکیه برشرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای نماید. 
رای دادگاه 

 درخصوص اتهام آقای اسماعیل غالمی فرزندحسین دائر بر ترک انفاق موضوع شکایت 
مریم حموله شالل  فرزند احمد از توجه به شکایت شاکی ، رونوشت سند نکاحیه ، 
اظهارات شهود و مطلعین، و اینکه متهم یاد شده علی رغم ابالغ قانونی احضاریه از 
طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای 
نیز تقدیم ننموده است توجها به سایرقرائن و امارات موجود در پرونده ضمن احراز اتهام 
انتسابی مستندا به ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 13۹1 متهم موصوف را به 
تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز  از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع وسپس ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

چهارمحال و بختیاری است. 
یداله مقاره  ـ دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرکرد 

دادنامه
دوشهرستان  کیفری  دادگاه   105 شعبه    ۹50۹۹838133008۹1 کالسه  پرونده 
شهرکرد )105 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره۹60۹۹۷3811501236شکات:1ـ 
آقای هوشنگ قاسمی جونقانی فرزند سهراب به نشانی چهارمحال و بختیاری ـ  شهرکرد 

ـ خیابان خواجه نصیر ـ ک 101 پ   ٤3  
استان چهارمحال و بختیاری ـ  به نشانی  اورنگ فرزندعلی جان  آقای محسن    2ـ 

شهرستان شهرکردـ شهر شهرکردـ امیرکبیر نبش ک 100 پ 1۹٤ 
متهم آقای فردین علیزاده لکندشت فرزند مالك به نشانی مجهول المکان 

اتهام : دوفقره کالهبرداری از طریق وعده به امور واهی با استفاده از تبلیغات موهوم
گردشکار : مالحظه می گردد پرونده متعاقب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان شهرکرد به این شعبه واصل گردیده است. دادگاه باعنایت به 
مراتب مذکورختم رسیدگی را اعالم نموده و با استعانت از خداوند متعال )جل و عال( و 
تکیه برشرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای نماید. 
 رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای فردین علیزاده لکندشت فرزند مالك دائر بر دو فقره 
کالهبرداری از طریق وعده به امور موهوم و با استفاده از تبلیغات موهوم هر کدام به 
مبلغ دو میلیون ریال موضوع شکایت آقایان محسن اورنگ فرزند علی جان و هوشنگ 
قاسمی فرزند سهراب ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با التفات به کیفر خواست 
صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهرکرد با توجه به گزارش پلیس 
فتای استان چهارمحال و بختیاری، متن پیامك های ارسال شده از سوی متهم ، آگهی 
بارگذاری شده توسط متهم در سایت دیوار پاسخ استعالم Ipبه کاربرده شده توسط متهم 
و پرینت انتقال وجه مذکور به حساب متهم و عدم حضور متهم در دادگاه و دادسرا و عدم 
دفاع موجه و موثرپیرامون اتهام انتسابی، بزهکاری وی را محرز و عمل ارتکابی را منطبق 
با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری مصوب 136٤و 
تایید 136۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص و متهم موصوف را با رعایت ماده 
13٤ قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 از حیث رعایت مقررات تعدد جرم به تحمل 
دو فقره هفت سال حبس تعزیری و پرداخت دو فقره مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت و رد دومیلیون ریال به هریك از شکات مذکور محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف  مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز    قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است. 
حامد حیدری ـ دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرکرد 

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

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

سند رسمی
/  ۹6 هیات موضوع   8  / برابر رای شماره 13۹6603160٤6000203  مورخ 8    
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سلیمی به 
شماره شناسنامه 5۹۹ صادره از روانسر فرزند احمد کدملی 5۹6۹80۷35٤ درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز 
تحت کالسه 152 / ۹٤  تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از 
رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یك واحد پرواربندی گوساله را به مساحت 
-/6٤80  مترمربع به نام آقای علی سلیمی از پالک ... فرعی از 30  اصلی گمشتر واقع 
در بخش 12 کرمانشاه واقع در روانسر روستای گمشتر که خود به موجب سند قطعی 
شماره 3۷66 مورخ ۷ / ۹ / 80  دارای مالکیت مشاع  می باشد درخواست مفروزه نمودن 
سند مشاع را نموده که رای صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ،لذا معترض باید ظرف  مدت یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار نوبت اول    ۷ / ۹ /  13۹6  تاریخ انتشار نوبت دوم   25  / ۹ /  13۹6

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان: 1- بانك ملی شعبه باکری اردبیل 2- ملیحه افتتاحی که مجهول المکان 

می باشند
بخواسته: توقیف عملیات اجرائی نسبت به مزایده شماره 13۹60٤30312٤0000۹3 

مورخ ۹6/5/1 واحد اجراییات اداره ثبت اسناد اردبیل
خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسلیم دادگاههای حقوقی اردبیل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده است که به روز چهارشنبه 
۹6/10/20 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی جهت رسیدگی تعیین و بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ملیحه افتتاحی و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده ۷3 ق. آ. د. م مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف 30 روز به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اطالع از وقت 
رسیدگی می باشد در وقت مقرر فوق حضور بهم رسانند در غیر اینصورت عدم حضور 

دادگاه غیابا اقدام قانونی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- ماهیده فرجی
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دادنامه 
پرونده کالسه ی ۹60۹۹86612500٤۷0 شعبه ی 108 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )108 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹۷661٤200۷0٤ –شکات : 
1-خانم ناهید حسنوند فرزند اکبر 2-خانم هانیتا حاتمی نسب فرزند سجاد 3-خانم 
هانا حاتمی نسب فرزند سجاد همگی به نشانی لرستان –خرم آباد –دره گرم نگارستان 
استان  نشانی  به  علی  فرزند  اول سمت چپ ٤-آقای سجاد حاتمی نسب  فرعی   8
لرستان دره گرم نگارستان 8 فرعی اول سمت چپ –متهم : آقای میالد حاتمی فرزند 
باباخان )متواری می باشد ( اتهام : بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه 

بدنی غیر عمدی با وصف نداشتن گواهینامه 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای میالد حاتمی فرزند باباخان )به علت متواری بودن 
نامبرده اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد ( دایر بر بی احتیاطی در 
امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف نداشتن پروانه رانندگی 
)گواهینامه (در مورخه ی 13۹5/8/10 موضوع شکایت آقای سجاد حاتمی نسب فرزند 
علی به عنوان ولی قهری خانم ها هانیتا و هانا شهرتین حاتمی نسب فرزندان سجاد و 
خانم ناهید حسنوند فرزند اکبر با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل و 
قرائن و امارات موجود از قبیل : شکایت شکات –گواهی های پزشکی قانونی نامبردگان 
که حاکی از ایجاد صدمات در اثر اصابت جسم سخت در تاریخ ادعایی ایشان می باشند 
–تصویر پرونده ی بالینی مصدومین که از بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم 
آباد اخذ و ضم پرونده گردیده است گزارش مورخه ی 13۹5/8/10 مرکز فوریتهای 
پلیسی 110 که بیانگر صحت وقوع تصادف می باشد مفاد استعالم صورت گرفته از 
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی )اورژانس 115(که مبین انتقال مصدومین 
به بیمارستان می باشد نظریه کارشناس تصادفات که مصون از اعتراض باقی مانده و 
حاکی از قصور و بی احتیاطی مشتکی عنه در ایجاد حادثه ی رانندگی است متواری 
شدن متهم پس از وقوع جرم تا کنون و عدم حضور وی در جلسات دادسرا و جلسه 
ی رسیدگی این مرجع علی رغم ابالغ وقت رسیدگی –مفاد کیفرخواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی ۹610٤3661100256٤ 
مورخه ی 13۹6/6/2 دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده 
و مستندا به مواد ۷1۷ و ۷18 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 13۷5 و 
مواد 2 و 18 و 1۹ و 2۷ و ٤٤8 و ٤٤۹ و ٤52 و ٤62 و ٤88 و 55۹ و 56۹ و ۷0۹ 
و ۷10و و ۷1٤ قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 از حیث جنبه ی خصوصی بزه 
بابت  از دیه ی کامل  نامبرده به پرداخت 1-نیم درصد  معنونه حکم بر محکومیت 
خراشیدگی آرنج دست چپ )حارصه ( 2-جمعا شش هزارم از دیه ی کامل بابت سیاه 
شدگی مچ پای چپ و مچ پای راست 3-یك درصد از دیه ی کامل بابت ساییدگی 
سمت راست سر )حارصه ( در حق خانم ناهید حسنوند فرزند اکبر و پرداخت 1- جمعا 
چهاردرصد از دیه ی کامل بابت ساییدگی سمت چپ پیشانی و پلك فوقانی چشم 
چپ و ناحیه ی قدام بینی و زیر چشم چپ )چهارحارصه (2-نیم درصد از دیه ی 
کامل بابت ساییدگی سطح پشتی دست چپ )حارصه (3-چهار پنجم از یك پنجم از 
یك دوم دیه ی کامل بابت شکستگی استخوان بازوی چپ که به صورت مطلوب یافته 
است در حق خانم هانیتا حاتمی نسب فرزند سجاد و پرداخت 1-چهار پنجم از یك 
پنجم از یك دوم دیه ی کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ که به صورت مطلوب 
التیام یافته است 2-دو درصد از دیه ی کامل بابت ارش آسیب بافت نرم ناشی از عمل 
جراحی ثابت سازی با پیچ و پالک پای چپ 3-چهار درصد از دیه ی کامل بابت ارش 
آسیب صفحه ی رشد استخوان ران راست در حق خانم هانا حاتمی نسبت فرزند سجاد 
ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت که محکوم علیه می بایست هر سال نصف 
دیات متعلقه را بپردازد و از حیث جنبه ی عمومی بزه معنونه حکم بر محکومیت وی 
به تحمل پنج ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد لکن با توجه به گستره ی 
اقدامات متهم و جوان بودن وی و از آنجا که حصول اهداف دادرسی کیفری به طرق 
دیگری جز حبس نیز مهیا و فراهم است و با عنایت به آموزه های سیاست جنایی 
اصالح محور و در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مستندا به مواد 6٤ و 
68 و ۷0 و ۷5 و 81 و 83 و 86 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 و رای وحدت 
رویه ی شماره ی ۷٤6 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشارالیه را به پرداخت هجده 
میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید که 
در صورت عدم پرداخت جزای نقدی مذکور و مستندا به ماده ی ۷0 از قانون اخیر 
الذکر حبس اصداری اجراء می گردد رای صادره غیابی و مستندا به ماده ی ٤06 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 
مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.

 دادرس شعبه 10۸ دادگاه کیفری دو خرم آباد –سید مجید همتی . 

مفقودی
سواري-  خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
سیستم: پژو  -تیپ: PARSXU۷  مدل:13۹0 به  شماره موتور: 12٤۹018٤66٤ و 
شماره شاسی : NAAN01CAXBK11۷٤۷6 به نام یحیی محمدی مفقود گردید و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

دادنامه
خواهان : آقای فایق مرادی- مقیم: جوانرود-روبروی دبستان سیدجمال الدین اسدآبادی-

لوازم خانگی مرادی- شماره تماس 0۹18۷22٤5۷3
خوانده : آقای یحیی کریمی - مجهوالمکان

خواسته : مطالبه 
باتوجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه شرح زیر انشاء رای میگردد:

رأی شورا
مبلغ  مطالبه  بخواسته  کریمی  یحیی  بطرفیت  مرادی  فایق  دادخواست  در خصوص 
ششصد و شصت هزار تومان به استناد فاکتور مورخ ۹٤/12/20 بااحتساب تاخیرتادیه و 
هزینه دادرسی و با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و فاکتور پیوستی و نظر به اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در 
رد خواسته خواهان ارائه ننموده است فلذا خواسته خواسته خواهان وارد تشخیص و به 
استناد ماده 1258ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد و شصت 
هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و پنج هزار تومان هزینه دادرسی با احتساب 
تاخیرتادیه از تاریخ ۹6/6/22 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
بیست روز دیگر پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی)عمومی(

جوانرود است.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

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

جوانرود  اسالمی  تبلیغات  سازمان  بنمایندگی  ایران  اسالمی  اسالمی  دولت جمهوری 
درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 155 فرعی از یك اصلی جوانرود 
واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زیرجوی سوربان که از آقایان محمدعلی امینی و 
غیره خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹٤-8٤ تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 
13۹66031600۷00021۷  مورخ  3/18/ ۹6 حکم به صدور سند مالکیت یك باب 
ساختمان به مساحت 313/۹2  متر مربع به نام اداره مذکور صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقایان کیخسرو امینی و محمدعلی امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام اداره مزبور صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزیبه دادگاه نیست .
تاریخ انتشار اول 22 /  8 /  13۹6  تاریخ انتشار دوم ۷ /  ۹ /  13۹6

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹83822٤00۹۹6 شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان فارسان 

)101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹۷3821601121 
شاکی: آقای حسین بخشی ارجنکی فرزندعبداهلل به نشانی استان چهارمحال و بختیاریـ  

شهرستان فارسانـ  شهر فارسانـ  فلکه گوجان حوزه علمیه امام صادق 
متهم: آقای علی عیاده پورظهریه فرزند هادی به نشانی اهواز کوی ملت فاز 3 خ فرعی ۹ 

پ 180 
اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات.

به تاریخ ۹6/8/10 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفر دوشهرستان فارسان 
به تصدی اینجانب دادرس شعبه تشکیل است . پرونده به شماره بایگانی تحت نظر و بررسی 
قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: 

 رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای علی عیاده پور ظهریه فرزند هادی به شماره ملی 1۷50633388 
ساکن اهواز دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع در خصوص یك دستگاه تلفن همراه 
موضوع شکایت آقای حسین بخشی ارجنکی فرزند عبداهلل دادگاه با عنایت به اینکه شاکی 
در صفحه ی ٤ پرونده صراحتا اعالم نموده است گوشی خود را مفقود نمودم و با توجه به 
اینکه مال از طریق نا مشروع همان گونه که از اسم آن مشخص است نیازمند یك سوی 
اقداماتی است که زمینه ساز تحصیل و دریافت مالی می شود. در حالی که ما نحن فیه بر 
فرض اینکه متهم از گوشی تلفن استفاده نموده باشد بازهم تحصیل مالی انجام نداده است 
و صرفا ترک فعلی در راستای بازگزداندن گوشی شاکی انجام داده است. و صرف نظر از این 
موارد ماده ی 2 قانون تشدید تمثیلی بوده و قسمت اخیر ماده ی فوق فقط در مقام تاکید 
تمثیلی بودن مصادیق ماده است. به عبارت دیگر قسمت اخیر ماده یك عام کلی نبوده که 
مصادیق صدر ماده را نیز در برگیرد. لهذا مستندابه ماده ی ٤ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۹2 ناظر به اصل 3۷ قانون اساسی و در پناه اصل مترقی برائت حکم به برائت 
مشارالیه صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 

در محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فارسانـ  سید امید حسینی 

دادنامه
دوشهرستان  کیفری  دادگاه   103 شعبه   ۹٤0۹۹838122001۹2 کالسه  پرونده 
نهایی شماره۹60۹۹۷3811301183شاکی:  تصمیم   ) سابق  جزایی   103( شهرکرد 
خانم الهه رضائی اسدآبادی فرزندعلی اکبر به نشانی شهرکرد_فلکه آبی_خ 12محرم 
جنوبی _ پاساژ ولیعصر_طبقه اول_واحد12۷ متهم:آقای سیدعلی اکبرامامی فیل آبادی 
فرزند سید کریم به نشانی مجهول المکان اتهام ها1.مزاحمت تلفنی2.توهین به اشخاص 

عادی3.تهدید.                 
*رای دادگاه*

دائربر1(توهین2(تهدید3( کریم  فرزند  آبادی  فیل  امامی  اکبر  علی  اتهام  در خصوص 
ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت الهه رضایی اسدآبادی فرزندعلی اکبر باالتفات به 
کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی انقالب شهرکرد شکایت شاکی استعالم واصله از 
شرکت ایرانسل متن پیامك های خارج نویسی شده ، مالحظه پیرینت مکالمات عدم حضور 
متهم دردادسرا و دادگاه وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده که تمامامفید علم واقناع 
وجدانی درتوجه اتهام به متهم بوده ومجرمیت نامبرده رامحرزومسلم تشخیص می دهد فلذا 
مستندابه مواد608_6٤1_66۹ قانون تعزیرات مصوب13۷5 بارعایت ماده ی 13٤ قانون 
مجازات اسالمی درباب مقررات تعدد جرم وبند2 ماده ی3قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت ومصرف آن در موارد معین بابت اتهام ردیف اول به تحمل۷٤ضربه شالق تعزیری 
وبابت اتهام ردیف دوم به تحمل دوسال حبس تعزیری وبابت اتهام ردیف سوم به پرداخت 
ده میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید که از میان مجازات 
های تعزیری برای اتهامات ردیف اول و دوم فقط مجازات اشد اجرا  می گردد که با مجازات 
مقرربرای اتهام ردیف سوم جمع و اجرا می گردد. رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست 
روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری می باشد.
حمیدرضا اسکندری ـ رئیس شعبه103 دادگاه کیفری دو شهرکرد

آگهی حصر وراثت
آقای علی فتحی آذرقشالق محمدبیگ دارای شناسنامه بشماره 533 به شرح پرونده 
کالسه 128۷-۹6 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حامد فتحی آذرقشالق محمدبیگ به شماره شناسنامه 1٤5212٤88٤ 
در تاریخ ۹6/8/2۹ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1- علی فتحی آذرقشالق محمد بیگ به شماره شناسنامه 533 پدر متوفی

2- زهرا اسدی مشکول به شماره شناسنامه ۹۷6 مادر متوفی
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی پژوهان  فرزند 

خواهان آقای علیرضا شریفی دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای مهدی پژوهان  
به شمارپرونده کالسه  که  ارجاع  این شعبه  به  که  مطالبه طلب مطرح  به خواسته 
۹60۹۹866565001۹3  شعبه15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
حسب  که  ساعت10:00تعیین  مورخ13۹6/10/۹  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفترشورا  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سیده شاهرخوندی 

آگهی ابالغ دادنامه
 از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده 302 

با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 1-حسن بیرانوند  فرزندعلی داد  خواهان 
)بانك مهر اقتصاد ( دادخواستی بخواسته مطالبه طلب به شعبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره ۹50٤66 بایگانی ثبت گردیده 
پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شماره ۹50005۷5 حکم به محکومیت شما به 
پرداخت ٤20/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان و مبلغ13/288/000 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مرحله بدوی 11/280/000 ریال و خسارت 
تاریخ 13۹5/3/10 صادر  از  از 310/000/000 ریال  تادیه 28درصد28 درصد  تاخیر 
گردیده رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می 
باشد مراتب یك نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراض دارید در مهلت قانونی طی 
دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت 

مهلت قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
گوهری سراب.

آگهی ابالغ دادنامه
 از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده 302 

با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 1-علی قاسمی فرزند ملك شاهی خواهان 
)بانك مهر اقتصاد ( دادخواستی بخواسته مطالبه طلب به شعبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره ۹٤1366 بایگانی ثبت گردیده 
پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شماره حکم به محکومیت شما به پرداخت 
ریال  مبلغ ٤۷8/000/2  و  در حق خواهان  اصل خواسته  بابت  ریال   60/000/000
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مرحله بدوی 2/160/000 ریال و خسارت تاخیر 
تادیه و سود معادل 25 درصد مانده از اصل وام از تاریخ 13۹٤/8/13 صادر گردیده 
رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد مراتب 
یك نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراض دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی 
با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت  رسمی 

قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
گوهری سراب 

آگهی ابالغ دادنامه
 از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده 302 

المکان بودن خواندگان 1-بهروز نظری  فرزند خداداد خواهان  با توجه به مجهول 
)بانك مهر اقتصاد ( دادخواستی بخواسته مطالبه طلب به شعبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره ۹٤1362 بایگانی ثبت گردیده 
پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شماره حکم به محکومیت شما به پرداخت 
ریال  مبلغ 2/۹22/000  و  اصل خواسته در حق خواهان  بابت  ریال   80/000/000
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مرحله بدوی 2/880/000  ریال و خسارت تاخیر 
تادیه و سود معادل 6درصد مانده از اصل وام 80/000/000 ریال از تاریخ 8/13/13۹٤ 
صادر گردیده رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان 
می باشد مراتب یك نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراض دارید در مهلت قانونی 
طی دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از 

گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید گوهری سراب

احضار متهم
پیرداده  مرضیه  پرونده کالسه ۹610٤0661100۷8۹8 خانم  در  اینکه  به  توجه  با 
فرزند عزیزمراد به اتهام تهمت و افتراء  از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل 
اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده 1۷٤ ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یك ماه از 
انتشار آگهی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی – خیابان ایران زمین نرسیده به 
میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت 
عدم حضور پس از یك ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیماتی قضایی مقتضی اعمال 

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

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1 شماره  شناسنامه  داراي  زارع  نخبه  کبری  خانم 
۹60٤۷1/65 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهدی احیائی بشناسنامه 0-01٤13۷-031 در تاریخ ۹6/5/22 اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-کبری نخبه زارع ش ش 1 متولد 1338 صادره از کرج نسبت مادر متوفی

اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  ٤58 م/الف
رئیس شعبه 65شورای حل اختالف ماهدشت

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده کالسه ۹20۹۹8663۷٤00353 آقای محمد اوالدی فرزند 
انفاق موضوع شکایت نسرین ناصری تحت تعقیب میباشد  باتهام ترک  میرزاعباس 
بعلت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 1۷٤ ق .آ. د.ک که مراتب یك نوبت 
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است جهت دفاع از اتهام منتسبه در وقت رسیدگی آن 
که مورخ 13۹6/10/12 ساعت 08:30 تعیین شده است در شعبه 10۹ دادگاه کیفری 

دو شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ میگردد. 
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )109 جزایی 
سابق (- آرش هادی پور . 

متن آگهی 
نظر به اینکه خواهان سید فرشاد زحمتی حسینی فرزند سید نبی دادخواستی به 
الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی  طرفیت خوانده ثریا محمدی  پور به خواسته 
آپارتمان و مطالبه هزینه های دادرسی تقدیم دادگاه و به شعبه هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی خرم آباد ارجاع و وقت رسیدگی آن 13۹6/10/0۹ راس ساعت ۹:30 تعیین 
گردیده است لذا مراتب به استناد ماده ۷3 ق .آ. د دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی یکبار و به علت مجهول المکان بودن خوانده یك نوبت در جراید کثیر 
االنتشار منتشر تا خوانده پس از اطالع و اخذ دادخواست و ضمائم آن از دفتر این 
شعبه جهت رسیدگی و شرکت در  جلسه دادگاه در زمان و تاریخ تعیین شده به این 

مرجع مراجعه نمایند. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده .

اینکه ردیف خاصی  به  اشاره  با  رفاه  وزیر 
برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان در 
بودجه ۹۷ در نظر گرفته می شود گفت: 
با تأسیس صندوقی سهام های سودآوربه 

بازنشستگان پرداخت می شود. 
علی ربیعی در مراسم قرعه کشی پرداخت 
وام ضروری به بازنشستگان کشوری گفت: 
در سال جاری سعی می کنیم با اختصاص 
حقوق  کف  بودجه،  قانون  در  ردیفی 
بازنشستگان را افزایش دهیم به طوری که 
طی سالهای اخیر نیز 3 هزار میلیارد تومان 
بازنشستگان  حقوق  پلکانی  افزایش  برای 

کشوری نیز اختصاص پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه یك میلیون و 150 
کشوری  بازنشستگان  حقوق  تومان  هزار 
امسال  گفت:  نیست  توجهی  قابل  رقم 
شیبی  بودجه  قانون  در  کنیم  می  سعی 
این عدد  از  بیش  پلکانی  افزایش  برای  را 
اختصاص دهیم و رئیس جمهور نیز در این 

تأکید کردند.ربیعی اظهار داشت:  موضوع 
همچنین دو هزار و 500 میلیارد تومان نیز 
برای صندوق بازنشستگی فوالد در بودجه 
سال ۹۷ در نظر گرفته ایم تا این افراد برای 
حقوق بازنشستگی خود دغدغه ای نداشته 

باشند و به پایداری برسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وام 
ضروری به بازنشستگان کشوری نیز تأکید 
کرد: در سال جاری مبلغ وام پرداختی به 
به طوری که  کرد  پیدا  افزایش  افراد  این 

بازنشسته  به 300 هزار  تومان  ٤ میلیون 
قرعه  مراسم  امروز  و  شود  می  پرداخت 
افزود: همچنین  برگزار شد.وی  آن  کشی 
صد میلیارد تومان نیز برای افزایش حقوق 
سال  در  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
جاری اختصاص یافت که سعی می کنیم 
در بودجه سال آینده نیز همین مقدار یا 
بیشتر را برای این افراد نیز در نظر بگیریم.

نیز  بازنشستگان  گردشگری  به  ربیعی 
اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه 
آسمان  هواپیمایی  رجا، شرکت  قطارهای 
وزارتخانه  به  متعلق  ها  هتل  از  برخی  و 
برای  الزم  های  ریزی  برنامه  هستند، 
خود  امکانات  با  بازنشستگان  گردشگری 

مان را در نظر گرفته ایم.
زده  زلزله  مناطق  در  ربیعی  گفته  به 
کرمانشاه، پرداخت وام ٤میلیون تومانی به 
بازنشستگان کشوری بدون قرعه کشی از 

هفته آینده آغاز می شود.

میانگین شروع مصرف مواد مخدر 
در زنان به 26سال رسید

مدیرکل دفتر تحقیقات وآموزش ستاد مبارزه 
ملی  پیمایش  اساس  گفت:بر  مخدر  مواد  با 
و  مخدر  مواد  مصرف  درشیوع شناسی  خانوار 
مواد  میانگین سن شروع مصرف  روانگردان ها، 
در کشور درمردان 2٤ سال و در زنان 26 سال 
مبارزه  ازستاد  گزارش  است.به  شده  گزارش 
با مواد مخدر؛ حمید صرامی در جلسه کمیته 
تخصصی‹زنان و خانواده  های آسیب پذیر‹ ستاد 
ستاد  این  درمحل  که  مخدر  مواد  با  مبارزه 
برگزار شد؛ افزود:استان های خوزستان، گلستان، 
چهارمحال و بختیاری ،  کرمان، فارس، خراسان 
شمالی، مرکزی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان 
کشور  در  مواد  مصرف  شیوع  نرخ  متوسط  از 
باالترند.این مقام مسئول درستاد مبارزه با مواد 
مخدر ادامه داد: نرخ شیوع اعتیاد در کشور، بین 
15 تا 6٤ ساله های کشور و براساس پیمایش 
ملی خانوار درشیوع شناسی مصرف مواد مخدر و 
روانگردان ها ٤ / 5 درصد اعالم شده است.وی در 
خصوص نمونه های آماری این پیمایش اظهار 
کرد: پیمایش یاد شده در بین جمعیت هدف 
52 میلیون نفر و در حجم نمونه نزدیك به 60 
هزار نفر در تمامی مراکز استان ها و 5 شهرستان 
و روستاها، انجام شده است.وی افزود: طبق این 
ماری  درصد،   53.2 با  تریاک   ، شیوع شناسی 
جوآنا و مشتقات آن شامل حشیش، علف و گل 
با 11.۹ درصد، شیشه 8.1 درصد، هروئین ۷.1 
به ترتیب الگوی مصرف مواد به شمار می آید؛ 
همچنین معتادن از نظر وضعیت تاهل، 23.5 
درصد جدایی بدون طالق داشتند، 16.2 درصد 
طالق گرفته بودند، ۷.6 درصد متاهل، ٤.8 درصد 
بیوه و ٤.۷ درصد مجرد بودند.صرامی اضافه کرد: 
طبق این شیوع شناسی، نرخ شیوع مصرف مواد 
و  دوم  متوسطه  مقطع  دانش آموزان  مخدر  در 
 2.1  ،۹٤-۹3 تحصیلی  سال  در  هنرستان ها 
 5.6 دولتی  دانشگاه های  دانشجویان  درصد، 
درصد و در جامعه کارگری محیط های صنعتی 

در سال ۹3 ، 22.3 درصد است.

خبــــر

زنان در همه جوامع قربانیان
 آسیب های اجتماعی و خشونت هستند

به گفته معاون رییس جمهور، مجموعه اقدامات نشان دهنده 
نهادهای  دولت،  مشترک  فعالیت های  و  هم افزایی  تالش ها، 
با  نهاد برای مقابله  عمومی، متخصصین و سازمان های مردم 

آسیبهای اجتماعی »خشونت« است.
به گزارش پیام زمان از از پایگاه اطالع رسانی معاونت امور 
زنان و خانواده؛ معصومه ابتکار در روز جهانی منع خشونت علیه 
زنان در خاتمه بازدید از مراکز مقابله با آسیب های اجتماعی 
گفت: در کنار آموزش که به عنوان مولفه بنیانی در مقابله با 
از   خشونت و آسیب های اجتماعی حساب می شود، هر یك 
دستگاه ها و همچنین مردم و خیرین نیز باید نقش خود را در 
در  جمهوری  ریاست  معاونت  افزود:  کنند.وی  ایفا  زمینه  این 
امور زنان و خانواده با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری 
افراد  به  شهروندی  حقوق  و  رفتاری  های  مهارت  آموزش  در 
مخصوصا نوجوانان و جوانان فعال خواهد بود، اما باید جنبه های 
دیگری مانند ابعاد حقوقی و مواردی چون الیحه تامین امنیت 

زنان نیز دنبال شود.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: همچنین مداخله برای درمان 
های  فعالیت  گسترش  و  تقویت  با  باید  ها  آسیب  با  مقابله  و 
در  غیردولتی  های  تشکل  و  ها  شهرداری  بهزیستی،  سازمان 
اینکه سازمان  بیان  با  قرار گیرد.ابتکار  این زمینه، مورد توجه 
های مردم نهاد و خیریه ها در این زمینه پیش قدم هستند، 
گفت: نقش نهادهای مدنی در توان افزایی و آشنا کردن افراد با 
حقوق خود اهمیت بسیاری دارد.وی با ابراز تاسف از اینکه زنان 
در همه جوامع آماج آسیب های اجتماعی و خشونت هستند، 
اختیار تالش می کنند  نهادهای در  ابزار و  با  افزود: دولت ها 
تا این آسیب ها کاهش یابد و دولت دوازدهم نیز از این مقوله 

استثنا نیست.
هایی  تالش  از  بازدید  مورد  مراکز  به  اشاره  با  ابتکار  معصومه 
اند  داده  انجام  شهرداری  یاری  با  نهاد  مردم  های  تشکل  که 
می  ارایه  زمینه  این  در  گویا  دکتر  مانند  متخصصینی  یا  و 
دهند، قدردانی کرده و گفت: متخصصین و مددکاران سازمان 
فراوانی  زحمات   123 و  اجتماعی  اورژانس  در  نیز  بهزیستی 
تماس  به  اشاره  با  جمهور  رییس  شوند.معاون  می  متحمل  را 
های صورت گرفته با شماره 123 در زمینه های همسر آزاری، 
به  پاسخ  آزاری و خودکشی، گفت: در  آزاری، سالمند  کودک 
این تماس ها مشاوره و مداخله صورت گرفته و اگر الزم باشد 

از طریق ضابط قوه قضائیه وارد می شوند.

خبر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

اختصاص ردیف بودجه برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان

رئیس اداره اطالع رسانی آموزش و پرورش شهر تهران، از اعزام  نخستین گروه مشاوره 
به مناطق زلزله زده خبر داد. 

علیرضا راهپیما، گفت: هفته گذشته فراخوانی را برای اعالم آمادگی مشاوران پایتخت 
برای اعزام به مناطق زلزله زده منتشر کردیم که تعدادی از مشاوران مقطع متوسطه 
آنان  تخصص  که  مشاوران  گروه  اولین  امروز  افزود:  کردند.وی  اعالم  را  خود  آمادگی 
روانشناسی بالینی است به مناطق زلزله زده اعزام می شوند.رئیس اداره اطالع رسانی 
آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: تعداد 12 مشاوره که شامل ۷ مشاور خانم  و 
5 مشاور آقا هستند به مناطق زلزله زده ثالث بابا جانی و سرپل ذهاب اعزام  می شوند.
وی افزود: پیش بینی کرده ایم تا هر هفته تعداد 10 نفر از مشاوران را به این مناطق 

اعزام کنیم. اعزام مشاوران در بازه زمانی یك ماهه صورت می گیرد.
راهپیما ادامه داد: هر گروه 5 تا ۷ روز در مناطق زلزله زده به دانش آموزانی که دارای 
اتمام  از  پس  دهند.  می  ارایه  ای  مشاوره  خدمات  هستند،  روانی  و  روحی  مشکالت 
ماموریت یك هفته ای گروه اول، گروه دوم اعزام می شود و با دریافت گزارش های گروه 

اول به مشاوره دانش آموزان می پردازد.

روانشناسان به کمک دانش آموزان زلزله زده 
می روند

اعالم  قدرت  با  تخصصی  نیروهای  پشتوانه  به  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
می کنم بهزیستی تنها دستگاهی بوده که احکام برنامه ششم را احصاء و خود را تا پای 

کار برده است.
به گزارش پیام زمان، انوشیروان محسنی بندپی در آئین تودیع و معارفه مدیرکل دفتر 
مرکزی حراست بهزیستی کشور ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، 
اندیشه های داهیانه امام راحل و مقام معظم رهبری و حضور همیشه در صحنه مردم 
آگاه ایران را از فاکتورهای معرفت و سربلندی کشور عنوان کرد و  با بیان اینکه حضور 
و  نقدی  و سیل کمك های  اخیر غرب کشور  زلزله  در  آگاه  مردم  همیشه در صحنه 
غیرنقدی و حضور داوطلبانه مردم درد و آالم آسیب دیدگان را به حداقل رسانیده است 
.وی در ادامه تصریح کرد: امسال 2٤ استان از 31 استان کشور در جشنواره شهید رجایی 
صاحب رتبه شدند و این تالش کارکنان بهزیستی را می رساند؛ همچنین در 6 ماهه 
اول سال جاری 150 اورژانس اجتماعی در شهرستان کشور باالی 50 هزار نفر جمعیت 
راه اندازی شد و برای کاهش سوء تغذیه با توزیع یك وعده غذای گرم در روستامهدها و 

مهدهای کودک مناطق حاشیه ای را در دستور کار قرار دادیم.

کاهش سوء تغذیه با توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای 
مناطق حاشیه ای
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قیمت نفت کاهش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 1۷ سنت معادل 0.3 
درصد کاهش به 63 دالر و 6۷ سنت رسید.

بر اساس این گزارش، در حالی که تکلیف تمدید احتمالی 
توافق کاهش تولید مشخص نیست و انتظار می رود با 
آغاز به کار مجدد خط لوله کی استون بین کانادا و آمریکا 
عرضه نفت در بازار آمریکا افزایش یابد، قیمت نفت خام 

آمریکا دیروز با کاهش مواجه بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز 
با 1۷ سنت معادل 0.3 درصد کاهش به 63 دالر و 6۷ 
سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا نیز دیروز 
با 33 سنت، معادل 0.6 درصد کاهش به 5۷ دالر و ۷8 
سنت رسید. در جلسه قبل قیمت نفت خام آمریکا ٤.1 

درصد افت داشت.
به دلیل بسته شدن خط لوله کی استون، قیمت نفت 
خام آمریکا روز جمعه تا رقم 5۹ دالر و 5 سنت رسید که 

باالترین رقم از اواسط سال 2015 تاکنون بود.
اما شرکت ترانس کانادا، مالك این خط لوله این هفته 
اعالم کرد که این خط لوله 5۹0 هزار بشکه ای بعد 
از کسب موافقت رگوالتورهای امریکایی، از اواخر روز 
سه شنبه با فشاری پایین تر کار خود را از سر خواهد 

گرفت.
نامشخص بودن تصمیم روسیه در مورد پیوستن به تمدید 

توافق کاهش تولید نیز بر بازار نفت سایه افکنده است.
اعضای اوپك و دیگر تولید کنندگان مهم نفت از جمله 
روسیه قرار است روز 30 نوامبر در وین در مورد ادامه 
توافق کاهش تولید بعد از ماه مارس تصمیم گیری نمایند.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان روز سه شنبه در پاسخ 
به سوال خبرنگاران گفت، بازار نفت باید منتظر نتیجه 

نشست این هفته اوپك باشد.
اخیرا گفته،  اقتصاد روسیه  اورشکین، وزیر  ماکسیم 
اقتصاد کشورش در ماه اکتبر تاثیری منفی از کاهش 
تولید نفت پذیرفته است. روسیه بر اساس توافق کاهش 
تولید متعهد است تولید روزانه خود را 300 هزار بشکه 

کاهش دهد.
موسسه گلدمنساکس اعالم کرد، نتیجه نشست تولید 
از هر زمان دیگری نامشخص  کنندگان نفت »بیش 

است« و اینکه بازار با ریسك های کاهشی مواجه است.

نفت در جهانخبـر

رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:

افزایش قیمت بنزین بر دوش طبقات ضعیف

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: تاکنون در چند مرحله بنزین گران 
شده اما جاده ها ایمن نشده است، لذا گران کردن بنزین تنها پاک کردن 

صورت مسئله عدم اجرای وظایف قانونی دستگاه ها است.
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، فریدون حسنوند- رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی 
بر اینکه سوخت باید گران شود، تا جاده ها ایمن شود، گفت: راهکار انتقال 
مردم از وسایل نقلیه شخصی به وسایل عمومی گران کردن بنزین نیست، 
چرا که تاکنون ما تجربه ای این موضوع را بارها داشته ایم و در چند مرحله 

بنزین گران شده است، اما جاده ها ایمن نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، با طرح سوالی مبنی بر اینکه 
مگر قیمت بنزین 100 تومان نبود که امروز هزار تومان فروخته می شود، 
افزود: مشخص می شود که نه تنها جاده ها با افزایش قیمت بنزین ایمن 
نشده و حمل و نقل عمومی تقویت نشده است، بلکه افزایش قیمت در حمل 
و نقل عمومی بیش از گذشته مشاهده می شود و از سوی دیگر تاثیر منفی آن 
در قیمت سایر اقدامات در سطح کشور بروز کرد و اثر منفی برجای گذاشت.

آثار منفی گران کردن بنزین بر دوش طبقات متوسط و ضعیف
وی با بیان اینکه استدالل های وزارت راه غیرمنطقی و غیرکارشناسی است 
و به دنبال گران کردن بنزین هستند، افزود: تا به امروز کمیسیون انرژی با 
موضوع افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و نظر خود را به صراحت اعالم 
کرده است و این پاک کردن صورت مسئله ای است که برخی دستگاه ها 
رسالت و وظایف قانونی خود را انجام ندهند و تنها به دنبال دست کردن در 

جیب مردم باشند.
وی ادامه داد:قطعا در گران کردن بنزین آثار منفی آن بر دوش طبقات 
متوسط و ضعیف جامعه است و با گران کردن بنزین هیچ مشکلی در زندگی 

قشر مرفه به وجود نمی آید و طبقه متوسط و ضعیف آسیب می بینند.

کوتاه از انرژی

بحث مدیریت دانش، از جمله مسائل کاربردی 
بهبود  و  کارایی  ارتقای  هدف  با  که  است 
پیاده  قابِل  سازمانی،  فرآیندهای  اثربخشی 
است.  نفتی  های  شرکت  در  اجرا  و  سازی 
موضوعی که در تمام شرکت های پیشتاز و 
بزرگ نفتی مثل شل بیش از 10 سال است 
که تحت پیگیری است و ساالنه مبالغ بسیار 
باالیی، برگشت به سازمان هایشان دارد؛ اتفاقی 
که هنوز در ایران نیفتاده و در سازمان ها فقط 
درحد شعار باقی مانده است و عمال در این 

زمینه کار نشده است.
آمرکاشی-  الهام  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
زمین شناسی گسترشی  فنی-  مدیر  معاون 
بیان  با  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت 
این مهم که مبحث مدیریت دانش در ایران 
از تیرماه ۹1 آغاز شده است؛ افزود: حدود 6 
سال است که این موضوع را در معاونت زمین 
شناسی مناطق نفتخیز جنوب، استقرار دادیم 
وجود  به  پرسنل  بین  در  را  فرهنگسازی  و 
آوردیم و سعی کردیم همه ارکان و سطوح، 
خودشان را با این موضوع درگیر کنند، چرا 
که مدیریت دانش، کار فانتزی نیست و کاری 
است که باید جزو کارِ روزمره افراد قرار بگیرد.

دکتر فرخ ناصری کریموند با بیان این نکته 
که این در این راستا، ابتدا فرهنگسازی انجام 
شده است و توانسته ایم گام اول را استقرار 

دهیم، اذعان داشت: درحال حاضر، تجربیات را 
به صورت نشریه، در قالب فصلنامه در اختیار 
سازمان های نفتی که عالقه مند هستند قرار 
حاوی  که  نشریات  این  افزود:  وی  میدهیم. 
مطالب غنی است، بیش از ٤0شماره انتشار 
در  خواستارِ  ها  دانشگاه  از  بسیاری  و  یافته 
اختیار داشتِن این نشریات هستند که بعضی 
نشریات را به دلیل محرمانه بودن نمیتوانیم در 

اختیار دانشگاه ها قرار دهیم.
کریموند افزود: در این خصوص برای کارهای 
اجرایی بودجه خاصی درنظر گرفته نشده و از 
سال ۹1 که مدیریت دانش را شروع کرده ایم 

تنها بودجه ای که به ما تعلق گرفته، اسفندماه 
سال گذشته 12 میلیون در قالب جایزه ملی 
به ما تعلق گرفت و یك نرم افزار هم به مدت 

یکسال برای ما کرایه شده است.
وی با ذکر این مطلب که در خصوص مدیریت 
دانش در بخش نفت، 6کتاب و 13 مقاله ملی 
و بین المللی به چاپ رسیده، تبیین کرد: اکثر 
کتب به صورت الکترونیکی است و در اختیار 

عالقه مندان قرار می گیرد.
زمین شناسی گسترشی  فنی-  مدیر  معاون 
تشریح  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت 
کرد: دو کتاب در خصوص نیم رخ های لرزه 

بار  اولین  برای  به چاپ رسیده است که  ای 
به صورت ترجمه فارسی در ایران بیرون می 
نفتی  های  شرکت  کل  در  میتواند  که  آید 
مورد استفاده قرار بگیرد و یك کتاب هم در 
خصوص حفاری است که کتابی حرفه ای و 
بی نظیر است که قطعا جزو کتاب های برتر در 

این زمینه است.
کتاب های خروجی  اسامی  است،  قابل ذکر 
مدیریت دانش عبارتند از: نوفه های عملیات 
نیم  بر عملیات  قائم- اصول نظارت  لرزه ای 
رخ لرزه ای قائم- آشنایی با فناوری و اصول 
طراحی چاه های انحرافی و مدیریت دانش که 

در نمایشگاه نفت اهواز نیز رونمایی شد.
بر پایه این گزارش، مدیریت دانش فرآیندی 
تا  کند  می  کمك  ها  سازمان  به  که  است 
اطالعات و مهارت های مهم را که به عنوان 
به طور  و  آید  به شمار می  حافظه سازمانی 
وجود  نشده  سازماندهی  صورت  به  معمول 
دارند، شناسایی، انتخاب، ساماندهی و منتشر 
کنند. این امر مدیریت سازمان ها را قادر می 
کند تا برای حل مسائل، برنامه ریزی راهبردی 
و تصمیم گیری های مهم، به صورت کارا و 
از  دانش،  مدیریت  به  نیاز  کنند.  اقدام  موثر 
این واقعیت سرچشمه می گیرد که دانش در 
عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی 

پایدار، عنصری مهم تلقی می شود.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: امنیت و سالمت 
کافی در شبکه انتقال گاز، سبب گازرسانی صحیح 
و به موقع به بخش های خانگی، صنعتی و صادراتی 

می شود.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی به 
بررسی شبکه انتقال گاز در کشور پرداخت و گفت: با 
وجود آنکه در بسیاری از نقاط کشور شاهد کاهش دما 
و آغاز بارش برف و باران بوده ایم، اما با مشکلی در شبکه 
انتقال گاز کشور روبه رو نشده ایم. زمانی که شبکه انتقال 
گاز ایمنی و سالمت کافی نداشته باشد با هر حادثه 
طبیعی یا غیرطبیعی ) مانند زلزله کرمانشاه یا بارندگی 
زیاد و غیره( دچار نقص شده که این موضوع سبب 

اختالل گازرسانی در کریدورهای مختلف می شود.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز، ادامه داد: شبکه انتقال گاز 
کشور به طور مداوم تحت نظارت و بازرسی از لحاظ 

حفظ ایمنی و استاندارد قرار دارد و انجام تعمیرات 
اساسی در مقاطع زمانی دقیق و همچنین اجرای 
عملیات پیگرانی هوشمند از جمله این نظارت هاست 
در  احتمالی  نقص  که سبب می شود کوچك ترین 
کوتاه ترین زمان مشخص و رفع شود تا امنیت شبکه 

انتقال همواره پایدار بماند.
توکلی، درباره مصرف گاز در کشور اظهار کرد: گاز به 
عنوان نعمتی ارزشمند و سرمایه ملی، باید به شکلی 
صحیح از آن استفاده کرد، با توجه به کاهش دما در 
فصل زمستان اهمیت گازرسانی مطلوب و به موقع به 
تمام بخش های خانگی، صنعتی و صادراتی دوچندان 

می شود که البته این امر به همت بخش های مختلف 
شرکت ملی گاز محقق شده اما صرفه جویی در مصرف 
و استفاده بهینه موجب جلوگیری از سوزانده شدن 
بیهوده این منبع گران بها و تبدیل آن به ارزش افزوده 

برای کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: در بحث صادرات گاز میان ایران و 
بازارهای هدف، سقفی برای صادرات گاز در قراردادها 
مشخص می شود که بر این اساس هرچه از محل صرفه 
جویی و مصرف بهینه در داخل کاسته شود به میزان 
صادرات گاز افزوده می شود که سبب ارتقای جایگاه 

ایران به عنوان صادرکننده گاز خواهد شد.

در گفتگو با زمان مطرح شد:

مدیریت دانش، حلقه مفقوده در سازمان های نفتی

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت اسکیت استان البرز
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت اسکیت را برگزار نماید، لذا 
بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط 

ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند 

با مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین 
مدرک تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه 

ی رشته ی ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع 

)خشنودپور( 02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ 8 / 9 / 96 لغایت تا پایان وقت اداری 18 / 9 / 96 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت 
خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 5

می  مذکور  تعاونی  شرکت  محترم  اعضا  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
رساند باتوجه به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون 
این  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  ایران  اسالمی  جمهوری 
شرکت راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/9/19 در نشانی 

کرج- خیابان بهار- ساختمان طلوع جنب دفترخانه 70 واحد 2
برگزار می گردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می گردد تا در جلسه 
مذکور حضور به هم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود را به 

صورت مکتوب معرفی نمایند.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور دو سوم کل اعضا شرکت 
می  اتخاذ  مجمع  این  در  که  تصمیماتی  و  یابد  می  رسمیت  تعاونی 
شود برای کلیه اعضا )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد 

بود.
دستور جلسه: 1-تصویب و تائید تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی 
به مدت 5 سال 2-طرح و تصویب آدرس و کدپستی شرکت تعاونی 

)اصالح ماده 5 اساسنامه(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 5 آموزش و پرورش کرج

اجرائیه
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹6100۹6610۷01۷0٤ و شماره 
دادگاه  این  از  صادره   ۹5/۷/22 مورخه   ۹50۹۹۷6610۷00638 مربوطه  دادنامه 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی که در مرحله اجرای حکم محاسبه می گردد در حق محکوم له و 
نیز اجرای احکام مکلف است که خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم و مبلغ 
محکوم به از تاریخ سررسید چك 138۷/٤/5 تا زمان وصول آن که توسط بانك مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم شده محاسبه و از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تسلیم 
نماید در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم مستند به تبصره 
2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب 
بسپارد و طبق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده محکوم 
علیه می باشد همچنین مستند به ماده 3٤ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم 
علیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نگذارد باید یك بیستم )پنج درصد (
محکوم به را بابت نیم عشر دولتی به حساب دولت جمهوری اسالمی ایران واریز نماید . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی
 دادگستری شهرستان خرم آباد – محمد علی مومنی . 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده آقای فرهاد ثابت وند فرزند عباسعلی

شماره بایگانی پرونده: ۹600۹5 خواهان: آقای پرویز ثابت وند فرزند عباسعلی با وکالت 
آقایان 1- سیدمهدی میر احسانی 2- شهریار غفاری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
استناد  به  اجرایی  ثالث  اعتراض  به خواسته  وند 2- محمد صبری  ثابت  فرهاد   -1
ماده 1٤6 و 1٤۷ اجرای احکام مدنی در پرونده اجرایی ۹٤01۹0 و پرونده کالسه 
۹30۹۹80٤0٤۹00833 اصداری از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی اردبیل بخواسته 
صدور حکم بر ابطال سند شماره 3٤526 مورخه ۹5/6/18 اصداری دفترخانه شماره 
۷6 اردبیل بشرح متن دادخواست به انضمام کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردبیل نموده اند که جهت رسیدگی به شعبه 
نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردبیل واقع در اردبیل- شهرک 
کارشناسان – ساختمان دادگاههای عمومی و انقالب اردبیل ارجاع و به کالسه پرونده 
۹60۹۹80٤0٤۹0006۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی به روز سه شنبه ۹6/10/1۹ 
ساعت 12/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و 
به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك 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 اعالن منشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و 

اجرای قزار تحقیق و معاینه محل در این دادگاه حاضر گردند.
منشی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردبیل- بهنام محمدی شام اسبی

دادنامه
دوشهرستان  کیفری  دادگاه   101 شعبه   ۹٤0۹۹83812۷00520 کالسه  پرونده 

شهرکرد )101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره۹60۹۹۷3811101288 
شاکی: آقای عبداهلل سعیدی ابواسحقی فرزندحسن به نشانی : شهرکرد میرآباد غربی 

خ طباطبایی ک ٤ پ ۹ 
متهم : آقای امیرحسین حیدری به نشانی مجهول المکان 

اتهام : کالهبرداری 
گردشکار: پس از انجام تحقیقات توسط شعبه ششم دادیاری محترم دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان شهرکرد قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده به 
این شعبه ی دادگاه ارجاع گردید، اینك دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای امیرحسین حیدری فرزند سعیددایر بر کالهبرداری رایانه ای 
به مبلغ 16،6۹۹،523 ریال موضوع شکایت آقای عبداهلل سعیدی ابواسحاقی فرزند 
دادسرای شهرستان  از  پرونده، کیفر خواست صادره  به محتویات   عنایت  با  حسن 
شهرکرد و شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعالم ماخوذه از بانك در 
خصوص مالیکت صاحب حساب واحراز برداشت مبلغ مذکور از حساب شاکی در مورخ 
۹3/۷/2۷ بزه انتسابی را محرز تشخیص داده و دادگاه با استناد به ماده ۷٤1 قانون 
مجازات اسالمی تعزیرات متهم را عالوه بر رد مبلغ مذکور به شاکی به عنوان رد مال 
به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد. 
سید حبیب مرتضوی ـ دادرس مامور در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد

دادنامه 
به تاریخ  بیست و سوم آبان ماه سال یکهزارو سیصد و نود و شش در وقت فوق العاده 
اختالف  به کالسه ۹60۹۹86۷6۹100٤20 شعبه 25 حقوقی شورای حل  پرونده 
مجتمع شهید مطهری )ره ( شهرستان خرم آباد با اخذ نظر کتبی اعضای محترم شورا 
از دفتر واصل تحت نظر قراردارد لهذا ختم رسیدگی اعالم به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید . 
آقایان رضا گالبتون  و  پیوست خانم رکسانا گالبتون  پرونده کالسه  در   : رای شورا 
–کاظم ظهرابی ساالری وراث حین الفوت مرحومه خانم معصومه ظهرابی ساالری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه سه طغری سفته به شماره های )56۹5٤۷-2806٤-
802386( به مبلغ بیست میلیون تومان بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه بطرفیت خانم لیال ملکی فرزند علی شاه تقدیم داشته لهذا با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده مالحظه اصل سفته ها به شماره های فوق الذکر در 
ید خواهان که داللت بر استقراردین و اشتغال ذمه خوانده را دارد و واخواست نامه 
های مربوط و اینکه اصل بر بقاء دین بوده مگر خالف آن ثابت شود از طرفی خوانده از 
طریق نشر آگهی دعوت در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته 
و دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده لهذا شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص 
و مستندا به مواد 30۷-30۹ قانون تجارت و مواد 1۹8-515-51۹-522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷۹ و در اجرای ماده 
۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 13۹٤ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست تا اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص اعالمی 
از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن به عهده اجرای 
احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد – علی امرائی. 

متن آگهی 
نظر به اینکه خواهان علی شیراوند  فرزند علی سوار دادخواستی به طرفیت آقایان مهدی 
و محمدرضا و امیر شهرت همگی فالحی و خانم پریسا فالحی به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی و مطالبه کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه و به شعبه هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی خرم آباد ارجاع و وقت رسیدگی آن 13۹6/10/16 راس ساعت08:30 تعیین 
گردیده است لذا مراتب به استناد ماده ۷3 ق .آ. د دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی یکبار و به علت مجهول المکان بودن خوانده یك نوبت در جراید کثیر االنتشار منتشر 
تا خواندگان  پس از اطالع و اخذ دادخواست و ضمائم آن از دفتر این شعبه جهت رسیدگی 

و شرکت در جلسه دادگاه در زمان و تاریخ تعیین شده به این مرجع مراجعه نمایند. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای پیمان فاتحی پیکانی فرزند منوچهر 

فاتحی  پیمان  آقای  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  حافظی  محمد  خواهان 
پیکانی به خواسته تخلیه مطرح که به این شعبه ارجاع که به شمارپرونده کالسه 
۹60۹۹86610500٤81 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹6/10/13 ساعت0۹:00تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی
 دادگستری شهرستان خرم آباد – علیرضا تقی پور . 

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول
))نوبت اول ((

نظر به اینکه به موجب نیابت شماره ۹600۹1 صادره از اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختالف دامغان وثبت به کالسه ۹60٤0۷ ج ش اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف ورامین محکوم علیه اقای علی قلعه آقا بابایی محکوم گردیده به پرداخت نفقه 
در حق محکوم لها خانم محبوبه هفت تن ،لذا محکوم له در راستای استیفاء محکوم 
به تقاضای توقیف ملك محکوم علیه را نموده است که اموال توسط کارشناسان رسمی 
.ملك شامل ششدانگ  است  وارزیابی گردیده  کارشناسی  ذیل  به شرح  دادگستری 
پالک ثبتی شماره 111/2356 به مساحت 205/30 متر مربع واقع در ورامین –خ 
ش بهشتی –کوچه رضوان دوست –کوچه شهید اردستانی –پ16،بصورت یك باب 
خانه در دو طبقه وهر طبقه تقریبا 1۷0متر مربع –داخل در محدوده شهری –با نمای 
سیمان سفید –دارای امتیاز آب،برق و گاز – سند ششدانگ با عرض گذر 10 متری 

به ارزش 3/002/٤00/000 ریال معادل سیصد میلیون و دویست چهل هزار تومان .
و مقرر گردید ملك فوق الذکر در تاریخ ۹6/10/2٤ از ساعت ۹ صبح الی 10 صبح در 
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف واقع در دادگستری ورامین و با حضور نماینده 
محترم دادستان از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
خواهد شد . ده درصد مبلغ  مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است 
ظرف مهلت یك هفته از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری 
ورامین واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر خریداروجه مورد مزایده را پرداخت 
ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق 
مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است 
طرفین می توانند ظرف یك هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض 
نمایند که در این صورت تا رسیگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام 
خریدار منتقل نخواهد شد.ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز 

قبل از مزایده با اطالع این اجرا از ملك مورد مزایده بازدید نمایند ./چ
1314خ م الف- محمد جواد زاهدیان مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین 

آگهي فقدان
آقای محمد آقا محمد برابر وکالتنامه شماره 2۹1۹٤ مورخ 13۹6/0۷/18دفتر 1٤٤ 
کرج از طرف شهین مهین خاکی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 5265 مترمربع 
به پالک8۹0فرعی از 363 اصلی مفروز از 88۹ فرعی واقع در اراضی تپه قشالق جزء 
ثبت ٤22۹8۷ صفحه 163 دفتر جلد  ناحیه دو شهرستان کرج مورد  ثبتی  حوزه 
1203 بنام شهین مهین خاکی ثبت و صادر گردیده است که به علت سهل انگاری 
به  مراتب  لذا  است  نموده  المثنی  مالکیت  درخواست صدور سند  و  گردیده  مفقود 
استناد تبصره یك اصالحی به ماده 120 آئین قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملك 
مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. ٤٤۷ م/الف 
ایرج فهیمي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره13۹66033101000٤562 مورخ 13۹6/8/11 و رای شماره....هیات 
اراضی و ساختمان های فاقد سند  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اول موضوع 
بالمعارض  مالکانه  فردیس تصرفات  ثبت ملك  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
متقاضی آقای رحمن ناصری به شماره شناسنامه 563 فرزند بابا  صادره از قزوین 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 1٤1/21 مترمربع پالک 366 فرعی 
از 163 اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالك رسمی 
سیف اله نویدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 1۷36
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/۹/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹6/۹/22

کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس    محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی بابایی فرزند ... 

خواهان خانم ام کلثوم ارغوانی دادخواستي به طرفیت خوانده آقای مهدی بابایی به 
خواسته مطالبه وجه قرض الحسنه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹60۹۹826۹٤300٤38 شعبه 66 شورای حل اختالف کرج- مجتمع شماره 
5 )مجتمع ماهدشت( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹6/10/10 ساعت 00: ۹ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسي مدني به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  ٤5۹ م/الف
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 66 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 
5 )مجتمع ماهدشت( - بیگدلو

مدیرعامل شرکت انتقال گاز مطرح کرد؛

صرفه جویی گاز به 
نفع افزایش صادرات
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خطر بازگشت رکود به بازار مسکن

از  نسبی  تحرک  در مسیر  تهران  بازار مسکن 
طریق افزایش سهم فروش واحدهای قدیمی ساز 
قرار دارد؛ این در حالی است که باال بردن پیش 
از موعد رقم قیمت پیشنهادی از سوی برخی 
فروشندگان در این بازار خودنمایی می کند.به 
گزارش ایسنا، در آبان ماه سال جاری افزایش 
18.5 درصدی معامالت مسکن شهر تهران در 
حالی رقم خورده که بخش قابل توجهی از این 
رشد نسبی مربوط به سوق یافتن بازار مسکن 
بر  غلبه  برای  قدیمی ساز  واحدهای  سمت  به 
اگر  بنابراین  صعود مالیم قیمت ها بوده است؛ 
فروشندگان اقدام به دستکاری روند طبیعی بازار 
کنند خطر رکود تورمی، آینده بازار مسکن را 
با تهدید مواجه می کند. با این وجود بررسی ها 
حاکی از آن است بعضی فروشندگان به دنبال 
دریافت نشانه های پیش رونق مسکن، رقم قیمت 
پیشنهادی را باال برده اند که این تصمیم می تواند 
تعادل این بازار را به هم بریزد.طبق گزارش بانك 
مرکزی، تعداد معامالت مسکن شهر تهران در 
آبان ماه 1٤ هزار و 800 واحد بود که نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 18.5 درصد رشد نشان می 
دهد. متوسط قیمت نیز متری ٤ میلیون و 8۹0 
ماه مشابه سال  به  نسبت  بود که  تومان  هزار 
مطابق  است.  یافته  افزایش  درصد  قبل 10.۹ 
با  ساخت  سال   5 از  کمتر  واحدهای  معمول 
سهم ٤۷.2 درصد بیشترین فروش را داشتند اما 
سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه سال قبل 5 
درصد کمتر شده است.در این بین واحدهای 60 
تا ۷0 متر با سهم 1٤.8 درصد از کل معامالت 
باالترین سهم را داشتند. به دنبال آن واحدهای 
50 تا 60 متر با 13.5 و واحدهای ۷0 تا 80 
متر با 13 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
در مجموع واحدهای مسکونی با سطح زیربنای 
کمتر از 80 متر مربع 50.۷ درصد از معامالت 
انجام شده در آبان ماه را به خود اختصاص دادند.

واحدهای  است  آن  از  حاکی  موجود  شرایط   
بازار  کسادی  با  هنوز  لوکس  نیمه  و  لوکس 
مواجهند و رونق معامالت مسکن این بار قرار 
است از سمت قشر متوسط با خرید واحدهای 
کوچك و میان متراژ انجام شود. بر این اساس 
برای  را  خود  تمرکز  می تواند  عرضه  بخش 
ساخت در متراژهای 50 تا 100 متر قرار دهد. 
درصد  این که ۷0  با  می دهد  نشان  اما شواهد 
معامالت مربوط به واحدهای کمتر از 100 متر 
برای  ساختمانی  پروانه های  درصد   ۷0 است، 
تولید واحدهای بیش از 100 متر صادر می شود.

هشت هزار واحد مسکن مهر پرند 
معطل نصب انشعابات

حدود هشت هزار واحد مسکن مهر شهر جدید 
پرند آماده شده اما محوطه سازی آنها معطل 
نصب انشعابات آب، برق و گاز است.به گزارش 
ایسنا، مساله عقب ماندن نصب انشعابات مسکن 
شهرهای  روزهای  این  اصلی  معضل  به  مهر 
است.  شده  تبدیل  هشتگرد  و  پردیس  پرند، 
هم اکنون در شهر پرند برخی پروژه های هسا، 
اما با  ابنیه آماده است  از نظر  کوزو و کیسون 
هستند. مواجه  انشعابات  نصب  در  مشکالتی 

عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند با اعالم 
در  پرند  مهر  واحد مسکن  هزار  این که هشت 
تکمیل  گفت:  هستند  انشعابات  نصب  انتظار 
مسکن مهر در شهر پرند به همکاری دستگاه 
های خدمات رسان نیاز دارد. هم اکنون در پروژه 
های هسا، کوزو 6 و کیسون و برخی دیگر از 
پروژه ها با مشکالتی در نصب انشعابات مواجه 
هستیم که با پیگیری های متعدد شرکت عمران 
و برگزاری  جلسات هفتگی نسبت به رفع آن 
نسب  اسماعیل  مهدی  ایم.سید  کرده  اقدام 
توزیع  بازدید مدیرعامل شرکت  از  افزود: پس 
برق استان تهران از پرند، پیمانکار این شرکت 
انتخاب و  کار خود را آغاز کره است.اسماعیل 
نسب تاکید کرد: این جلسات هر هفته با حضور 
نمایندگان محترم استاندار و فرماندار رباط کریم 
و همچنین مدیران دستگاه های خدمات رسان 
تا دست یافتن به راهکارهای عملیاتی در سایر 
پروژه ها و  نصب تمامی انشعابات مسکن مهر 

ادامه خواهد یافت.

خبــــر

تاثیرات مخرب افزایش قیمت کاغذ و عدم 
حمایت تعرفه ای

که  شده  همراه  درصدی   20 افزایش  با  حالی  در  کاغذ  قیمت 
تولیدکنندگان کاغذ از عدم حمایت تعرفه ای و مشکالت مربوط 
آذرماه  اوایل  از  ایسنا،  گزارش  دارند.به  گالیه  نقدینگی  تامین  به 
سال جاری قیمت کاغذ در بازار داخلی باال رفت. دلیل افزایش 20 
درصدی نرخ کاغذ از سوی ناظزان توقف ثبت سفارش واردات این 
کاال اعالم شد با این وجود رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ مقوا و 
فراورده های سلولزی اعالم کرد که دلیل گرانی 20 درصدی کاغذ و 
10 درصدی مقوا در بازار داخل افزایش قیمت جهانی کاغذ است. به 
گفته سیدحسن میرباقری، نرخ کاغذ که پیش از این تنی ۷50 تا 
800 دالر در جهان بسمی شد، به ۹80 دالر رسیده است و طبیعی 
است این کاال در بازار داخل گران شود چراکه کاغذ در بازار ایران 
می  میرباقری  باشد.هرچند  تولیدی  اینکه  تا  است  وارداتی  بیشتر 
گوید افزایش 20 درصدی قیمت کاغذ تاثیر چندانی بر قیمت کتاب 
نخواهد داشت چراکه هزینه کاغذ در تولید کتاب ناچیز است اما 
برخی ناشران افزایش قیمت کاغذ را عامل گرانی کتاب می دانند.

اخبار اخیر مربوط به گرانی کاغذ در روزهای اخیر نشان می دهد که 
واردکنندگان کاغذ و ناشران به عنوان مصرف کنندگان این محصول 
در مورد اثرگذاری نرخ کاغذ بر تولید کتاب اختالف نظر دارند و تنها 
اتفاق نظر آنان بر مسئله عدم پاسخگویی تولید داخلی به تقاضای 
بازار است.همچنین آموزگار میرباقری، رییس اتحادیه واردکنندگان 
کاغذ اظهار کرده است که اگر تولید داخلی جوابگوی نیاز ما به کاغذ 
بود این امکان وجود داشت که از افزایش قیمت کاذب این محصول 
جلوگیری کرد.این انتقادات نسبت به عدم پاسخگویی تولید داخل در 
حالی اعالم می شود که تولیدکنندگان کاغذ از عدم حمایت تعرفه 
ای و مشکالت مربوط به تامین نقدینگی گالیه دارند. هرچند در 
فروردین ماه سال جاری رییس جمهور در بازدید از کارخانه تولید 
کاغذ در بهشهر از خودکفایی ایران در تولید کاغذ گفت اما هیچ 
گاه هماهنگی الزم بین دستگاه های دولتی در دولت یازدهم و در 
ادامه دوازدهم برای حمایت تعرفه ای از تولیدکنندگان کاغذ شکل 
نگرفته است.اما رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران 
سال گذشته اعالم کرد که ایران در مجموع به دو میلیون تن کاغذ 

نیاز دارد. 

 دالر؛ 4۱۱۰ تومان

در معامالت بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به یك 
میلیون و 35۹ هزار و 880 تومان رسید، ضمن اینکه هر دالر آمریکا 
نیز ٤110 تومان معامله شد. در جریان معامالت روزگذشته بازار آزاد 
تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یك میلیون 
و 35۹ هزار و 880 تومان، طرح قدیم یك میلیون و 3٤0 هزار و 
3۷5 تومان، نیم سکه 686 هزار و 1۹2 تومان، ربع سکه 385 هزار 
و 10۷ تومان و سکه یك گرمی 262 هزار و ۷3 تومان بود.هر اونس 
طال در بازارهای جهانی 12۹3 دالر و 2۹ سنت و هر گرم طالی 18 
عیار نیز 128 هزار و ۷0 تومان است.هر دالر آمریکا ٤110 تومان، 
یورو ٤۹50 تومان، پوند 55٤0 تومان، درهم امارات 1128 تومان و 

لیر ترکیه 1060 تومان است.

 بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی ها

شش محور مهم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از جمله جرایم 
مالیاتی تعاونی ها در نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس اتاق 
تعاون ایران و سازمان امور مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، بر این اساس جرایم مالیاتی تعاونی ها طی سالهای 
8۷، 88 و 8۹ یکی از موضوعات مورد بحث بود و مقرر شد تا جرایم 
مالیاتی سالهای مذکور مورد بخشودگی قرار گیرد.موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده پنج اتحادیه بزرگ کشور نیز از دیگر محورهای این 
اتحادیه ها،  این  افزوده  تا مالیات بر ارزش  نشست بود و مقرر شد 
مستقیما توسط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
بررسی شود. پرونده های مالیاتی پیش از این بخشنامه که هنوز منجر 
به صدور رای نشده نیز شامل مفاد این بخش جدید خواهد شد.در 
بخش دیگری از این نشست براساس توافق سازمان امور مالیاتی و 
اتاق تعاون درصد فروش کاالهای  ایران، مقرر شد که  اتاق تعاون 
مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده در تعاونی های مصرف 
را طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی اعالم کند تا مبنای رسیدگی 

سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

ارزش بازار غذای حالل  به 2 تریلیون دالر می رسد

سرعت  به  حالل  صنعت  دهد  می  نشان  گرفته  انجام  برآوردهای 
میالدی  سال 2022  تا  آن  بازار  اندازه  و  است  پیشرفت  حال  در 
به 1.۹3 تریلیون دالر خواهد رسید.به گزارش مهر ، مرکز توسعه 
اقتصاد اسالمی دوبی در گزارشی تحت عنوان وضعیت جهانی اقتصاد 
اسالمی و با نگاه به چشم انداز بازار جهانی حالل تا 5 سال آینده در 
بخش مواد غذایی و نوشیدنی، خبر از رشد چشمگیر آن داد.بر اساس 
این گزارش، انتظار می رود صنعت حالل در سال 2016 میالدی 
به یك تریلیون و 2٤0 میلیارد دالر رسیده باشد که این رقم برای 
سال 2022 میالدی یك تریلیون و ۹30 میلیارد دالر برآورد می 
شود.غذای حالل بعنوان بزرگ ترین و متنوع ترین بخش در اقتصاد 
اسالمی محسوب می شود و فعاالن اقتصادی جدیدی وارد این بازار 
شده اند و ارائه محصوالت حالل از رشد قابل توجه و چشمگیری 
برخوردار بوده است. از جمله می توان افزایش تقاضا برای گوشت، 
آبنات، غذای های حاضری، چاشت ها و غذاهای کودک را در صنعت 
حالل نام برد.در این گزارش آمده که هزینه مسلمانان در بخش مواد 
غذایی و نوشیدنی ها در حال افزایش است و تقریبا 2 برابر شده است 
و این موضوع می تواند فرصت های مهمی را برای سرمایه گذاری و 

ایجاد برندهای مواد غذایی حالل در سطح جهان بوجود آورد.

خبر

دادنامه 
پرونده کالسه ۹60۹۹82886300012 شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر) شعبه 103 جزایی سابق( تصمیم نهایی 
زرافشان خ  اسالمشهر خ  تهران-  نشانی  به  فرزند عباس  پور شفیعی  آقای محمد شکر  شماره ۹60۹۹۷2886301125 خواهان: 

امامزاده عقیل خ مصلی پ ٤٤ خوانده: آقای شهاب الدین واعظی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به 

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محمد شکر پور شفیعی به طرفیت آقای شهاب الدین واعظی به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به موضوع دادنامه شماره ی  ۹60۹۹۷2886300151 مورخ ۹6/02/0۷ صادره از این دادگاه با عنایت به مندرجات اوراق 
پرونده شرح دادخواست پاسخ استعالمات صورت گرفته گواهی گواهان و فقدان دفاع از ناحیه خوانده دادگاه خواسته خواهان را ثابت 
و موجه تشخیص داده  مستندا به مواد 6-۷-8-11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حکم به اعسار خواهان از پرداخت یك 
جای محکوم و صادر می نماید ولکن وی را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داده و حکم به پرداخت مبلغ 30 در صد از 
محکوم به به عنوان پیش  پرداخت که پرداخت آن یك ماه پس از قطعیت دادنامه قابل پرداخت خواهد بود و پرداخت اقساط ماهیانه 
10 درصد از مبلغ باقی مانده تا استهالک کامل محکوم به ضادر و اعالم می نماید صدور حکم تقسیط محکوم به مانع استیفای 
بخش اجراء نشده آن از اموال که در محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف 1٤21
امیر ایاره- دادرس شعبه 103 کیفری 2 اسالمشهر

ابالغ
طرفیت  به  دادخواستی  اله  سیف  فرزند  قنبری  محمد  شاکی   خواهان/ 
پالک  فك  و  استرداد  خواسته  به  میرزایی  طرفیت حسین  متهم  خوانده/ 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر 
به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  نموده که جهت رسیدگی 
 ۹60۹۹82۹2۹٤00532 کالسه  به  و  ارجاع  چهاردانگه  بخش  در  واقع 
صبح   ۹:00 ساعت  و   13۹6/10/1۷ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده/ متهم پس  کثیراالنتشار آگهی می شود 
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. م/الف 160۹
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

دادنامه 
پرونده کالسه ۹50۹۹82۹2۹501٤1۹    شماره بایگانی:۹5165۹  شاکی: خانم ربابه مجد فرزند حسن به نشانی شهرداری چهاردانگه 

متهم: آقای محمد نوری فرزند علی به نشانی زابل- شهید رجایی ۹ پالک 1  اتهام: سرقت مستوجب تعزیر
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی 
قرارگرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع 

اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد نوری فرزند علی، به شماره ملی 36۷2210331 که به لحاظ عدم دسترسی فاقد قرار تامین کیفری 
می باشد دائر بر سرقت یك دستگاه گوشی همراه با شماره سریال 3581680۷25۷0۷35 موضوع شکایت خانم ربابه مجد. از توجه 
به جامع محتویات اوراق پرونده ؛ شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی ، پاسخ استعالم شرکت ایرانسل که حاکی از فعال بودن سیم 
کارت شماره 0۹010228383 متعلق به متهم در گوشی شماره سریال فوق دارد و عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و عدم دفاع از 
بزه انتسابی دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و با استناد به مواد 656 و 66۷ قانون تعزیرات 13۷5 نامبرده را به 
جرم سرقت به تحمل شش ماه حبس و رد مال مسروقه و درصورت فقدان عین مال به رد مثل یا قیمت آن در حق مالباخته محکوم و 
اعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از انقضای مهلت مذکورظرف 

بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 15۷۷
علی اکبر میرزا خانی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

رییس اتاق ایران با اشاره به عقب ماندگی کشور 
در توسعه کسب و کارهای نوین گفت: در این 
حوزه مقاومت هایی وجود دارد و بهبود محیط 
مانند  مصائبی  از  جلوگیری  و  کار  و  کسب 
رانت ها و پیچ و خم های اداری را برای رشد در 
این حوزه باید داشته باشیم.به گزارش تسنیم، 
غالمحسین شافعی در جلسه صبحانه کاری 
اعضای اتاق با »محمد جواد آذری جهرمی«  
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت: 
صحنه های  تسخیر  و  فناوری  رشد  امروزه 
است. محسوس  حوزه  این  توسط  اقتصادی 

مانند  شرکت هایی  گذشته  در  افزود:  وی 
جنرال الکترونیك، سامسونگ، جنرال موتورز 
و غیره به عنوان شرکت های بزرگ طبقه بندی 
می شدند اما امروزه این وضعیت تغییر کرده 
و شرکت های گوگل، آمازون، مایکروسافت و 
این مرحله رسیده اند.شافعی  به  با سرعت   ...
ادامه داد: کسب و کارهای نوین، رشد فناوری 
تسخیر  حال  در   ICT در  ها  زیرساخت  و 
اقتصاد  در  این بخش  و سهم  است  کشورها 
اتاق  افزایش است.رییس  به سرعت در حال 
بازرگانی ایران با بیان اینکه در ایران نیازمند 
گفت:  هستیم،  حوزه  این  در  مافات  جبران 
بخش خصوصی باید با حمایت مسئوالن خود 
و کارهای  توسعه کسب  و  را هماهنگ کند 
نوین را در کنار حمایت از نیروی جوان کشور 
باید دریابیم.وی افزود: بهبود محیط کسب و 
کار و جلوگیری از مصائبی مانند رانت ها و پیچ 
و خم های اداری را برای رشد در این حوزه باید 
داشته باشیم.شافعی تصریح کرد: در این حوزه 
مقاومت هایی وجود دارد اما خوشبختانه این 
موضوع از اهمیت باالیی در کشور برخوردار 
شده که امیدواریم با حضور وزیر جوان، بخش 
خصوصی در کنار وزارتخانه مجری اصلی این 
ایران  اتاق  کرد:  خاطرنشان  باشد.وی  برنامه 
در نظر دارد با همکاری سازمان های مربوطه 
کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها را مورد 
توجه قرار دهد و کمك های مادی و معنوی در 
سطح اتاق های کشور داشته باشد.رییس اتاق 
تشکل های  امیدواریم  افزود:  ایران  بازرگانی 
مربوطه در سیاستگذاری و برنامه ریزی نقش 
داشته باشند و اجرای برنامه ها با این همکاری 

به نحو مطلوب تری انجام شود.
نحوه مسدود شدن »ویز« به اعتماد عمومی 

ضربه زد
وزیر ارتباطات با انتقاد از نحوه اجرای دستور 
اپلیکیشن  شدن  مسدود  درباره  قضایی 
مسدود  برای  اگرچه  گفت:  ویز،  مسیریاب 
و  است  اسرائیلی  که  اپلیکیشن  این  شدن 
ما نیز استفاده از آن را قبول نداریم، دستور 
قضایی صادر شد، اما نحوه اجرای آن به اعتماد 
عمومی برای استفاده از اپلیکیشن های داخلی 
صدمه زد.به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری 
جهرمی با بیان این که با ایجاد موانع نمی توان 
انتظار توسعه تولیدات بومی را داشت، اظهار 

کرد: درست است که در مواردی دولت مانع 
توسعه استارت آپ هاست، اما تنها دولت در این 
موضوع نقش ندارد و موانع برای استارت آپ ها 
زیاد است.وزیر ارتباطات با بیان این که وزارت 
ارتباطات تا حد زیادی تصدی گری را واگذار 
کرده است، افزود: هرچند انتقاداتی به نحوه 
خصوصی شدن مطرح است و برخی می گویند 
شرکت ها بیشتر خصولتی شدند اما در حال 
به  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  تنها  حاضر 
دارد  درآمد  ارتباطات  برای  مستقیم  صورت 
تومان  میلیارد   2000 ساالنه  آن  درآمد  که 
است که در مقایسه با درآمد سایر بخش ها از 
جمله اپراتورها و مخابرات شش تا هفت درصد 
رفع  به  اشاره  با  می دهد.وی  تشکیل  را  بازار 
حوزه  در  فعالیت ها  آزادسازی  و  تصدی گری 
پست، بیان کرد: با تالشی که طی چهار سال 
میلیارد   350 درآمد  گرفت  صورت  گذشته 
تومانی پست به 800 میلیارد تومان رسید که 
امیدواریم با اجازه دادن به بخش خصوصی و 
فعال شدن دو اپراتور خصوصی در کوتاه مدت، 
درآمد حوزه پستی را به دو برابر برسانیم.آذری 
جهرمی با بیان این که ارتباطات حوزه مناسبی 
کاهش  را  خود  تصدی گری  دولت  که  است 
دهد و مقررات زدایی داشته باشد، گفت: حجم 
امروز 35 هزار میلیارد  ارتباطات کشور  بازار 
تومان است که مطابق برنامه ششم باید 2.5 
ثابت  ارتباطات  در حوزه  ما  البته  برابر شود. 
عقب ماندگی هایی داریم که باید جبران شود، 
زیرا به نظر می رسد بازار این بخش یك دهم 
آن چیزی است که باید باشد، در صورتی که در 
حوزه موبایل این توسعه اتفاق افتاده است.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر رشد 
چند برابری کشورهای دنیا در حوزه فناوری 
شرکت های  روزی  اگر  کرد:  بیان  اطالعات، 
امروز  بودند،  بزرگ دنیا شرکت های صنعتی 
عمدتا فناوری اطالعات هستند، بنابراین این 
حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. در سفر 
به مالزی، دریافتم مهم ترین پیام کشورهای 
اسالمی توسعه اقتصاد دیجیتال است و این 
کار با توسعه فناوری اطالعات ممکن می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این 

توسعه  ششم  برنامه  در   IT ارزش  رشد  که 
1۹.٤ است، گفت: ما حتی اگر دخالتی در این 
بازار نداشته باشیم، 1۹.٤ درصد رشد خواهیم 
که  اطالعات  فناوری  حاضر  حال  در  داشت. 
است حتی یك  دیجیتال  اقتصاد  زیرساخت 
دیجیتال  اقتصاد  در  ندارد.  مجزا  سرفصل 
مرسوم است که دولت هایی که می خواهند از 
این فرصت استفاده کنند عالوه بر رگوالتوری   

ENABLER نیز باشند.
برخی مسئول ان هنوز نگاه فناوری ستیز دارند

نگاه  همچنان  برخی  که  این  بیان  با  وی 
فناوری ستیز در کشور دارند و این نگاه حتی 
در برخی از مسئول ان دیده می شود، افزود: 
اما دنیا به فکر استفاده از فرصت های فناوری 
است.آذری جهرمی درباره  کاهش تصدی گری 
این  از  یکی  داد:  ادامه  انحصار  رفع  و  دولت 
اقدامات آزادسازی ظرفیت ترانزیت بین الملل 
داشت.  قرار  زیرساخت  انحصار  در  که  بود 
به  جنوب  ترانزیت  قرارداد  عقد  با  همچنین 
شمال که بعد از سه ماه مذاکره صورت گرفت 
300 گیگ به ظرفیت ترانزیت بین الملل اضافه 
شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید 
بر اهمیت بخش خصوصی در توسعه فناوری 
صنفی  نظام  رییس  ما  کرد:  بیان  اطالعات، 
رایانه ای را در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
عضو کردیم تا نظرات بخش خصوصی که از 
ارکان مهم این عرصه هستند بدون مالحظه 
و رانت و دخالت نظر دولتی مطرح شود و این 
کار نیز کمك شایانی به ما کرده است. دولت 
می کند  اجرا  خصوصی  بخش  و  برنامه ریزی 
بنابراین اگر نظرات بخش خصوصی را نداشته 
باشیم توسعه محقق نخواهد شد.وی با بیان 
این که تخمین زده شده چه میزان تجهیزات 
در حوزه تا پنج سال آینده نیاز است، افزود: در 
بخش اول ما می توانیم تولید و صادرات داشته 
باشیم. در بخش دوم مسیری الزم است که 
به دنیا برسیم و بخش سوم حوزه هایی است 
هماهنگی  با  ما  کنیم.  تولید  نمی توانیم  که 
سندیکای مخابرات اقالمی را استخراج کردیم 
استفاده  آن  بومی  تولیدات  از  می توان  که 
کرد. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات نیز 

دارد  از شرکت هایی  حمایت  برای  مصوبه ای 
که از محصوالت داخلی استفاده می کند و ما 

ظرفیت داریم تولید داخلی را توسعه دهیم.
 رونمایی از اپلیکیشن »دولت موبایل« 

تا سه ماه آینده
جهرمی با اشاره به مشکالت سد راه اجرای 
و عدم همکاری  الکترونیك در کشور  دولت 
دولت  وضعیت  گفت:  دستگاه ها،  برخی 
ما  و  نیست  مطلوب  کشور  در  الکترونیك 
در این زمینه برای حل مشکالت با سازمان 
داشته ایم.  مفصلی  جلسات  استخدامی  امور 
رئیس جمهور نیز بر اجرای دولت الکترونیك 
تاکید ویژه داشته و در جلسات دولت اجرای 
دولت الکترونیك را پیگیری کردند. ما نیز بر 
باید دستگاه های  و  تاکید داریم  این موضوع 
زمینه  این  در  کنند.  همکاری  ما  با  اجرایی 
این  در  است  قرار  و  کرده ایم  آسیب شناسی 
استخدامی،  امور  سازمان  با همکاری  مرحله 
20 سرویس اولیه را که مردم بتوانند از آنها 
خدمات بگیرند استخراج کرده و الکترونیکی 
ارتباطات هم  وزارت  اینکه  بیان  با  کنیم.وی 
نسبت به تکالیف خود در دولت الکترونیکی 
عقب است، گفت: امیدواریم با تشکیل کمیته 
مشترک با سازمان امور استخدامی بسیاری از 
چالش ها رفع شود. مطابق با مصوبات جدید 
شبکه  ایجاد  از  دولتی  دستگاههای  دولت، 
و  شده اند  منع  دولتی  خدمات  ارائه  برای 
ملزم هستند که خدماتشان را بر بستر شبکه 
دولت الکترونیك ارائه کنند. سازمان فناوری 
اطالعات نیز اپلیکیشن دولت موبایل را طراحی 
ماه  تا سه  امیدواریم  آماده کرده است که  و 
آینده رونمایی شود. این دو موضوع می تواند 

باعث پیشرفت این پروژه ملی شود.
لزوم رفع موانع استارت آپ ها

تاکید  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
کرد:  اظهار  استارتاپ ها  موانع  حل  لزوم  بر 
موانع  دلیل  به  شرکت ها  این  کار  به  شروع 
دست وپاگیر زمان بر است و حتی روال انحالل 
این شرکت ها هم حداقل سه ماه زمان می برد. 
استارت آپ ها ممکن است در ۹0 درصد مورارد 
شکست بخورند اما روند انحالل آنها به حدی 
دشوار است که اقدام به این کار نمی کنند که 
ممکن است بعدها برای آنها دچار مشکل شود.

آلمان  مانند  کشوری  در  داد:  ادامه  جهرمی 
ساعت  چند  عرض  در  می توانند  شرکت ها 
آغاز به کار کنند و در صورتی که طول عمر 
کمتر از دو سال داشته باشند، از مالیات معاف 
هستند و دولت در پرداخت بیمه آنها مشارکت 
می کند. ما نیز پیشنهاداتی را برای حمایت از 
استارتاپ ها درنظر گرفته ایم که در جلساتی 
و  صنعت  وزارتخانه های  و  علمی  معاونت  با 
اقتصاد، به بحث گذاشته ایم تا در نهایت بتوانیم 
مدل چارچوب قانونی برای کسب و کارهای 

نوپای ICT ایجاد کنیم.

لزوم سیاست  برای رفع موانع استارت آپ ها
جهرمی : برخی مسئول ان هنوز نگاه فناوری ستیز دارند            شافعی :رانت ها برای توسعه کسب و کارهای نوین را بردارید

تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی 
هشت ماهه سال جاری حاکی از تراز تجاری 
منفی چهار میلیارد دالری برای ایران، افزایش 
صادرات به عراق و چین و کاهش صادرات به 
ایسنا،  است.به گزارش  امارات متحده عربی 
مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه 
سال جاری به 28 میلیارد و ٤88 میلیون دالر 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
به میزان 1.21 درصد کاهش داشته است، 
اما سیر نزولی کاهش صادرات غیرنفتی در 
بود.ارزش صادرات  درصد  ماه گذشته 2.1۷ 
غیرنفتی ایران در آبان ماه سال جاری نسبت به 
مهرماه یك درصد بهبود یافت و متوسط قیمت 
هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده 
به 363 دالر رسید که 8.0٤ درصد افزایش 
داشت.در مجموع صادرات کاالهای ایرانی به 
چین در هشت ماهه امسال نسبت به سال 
گذشته 13.51 درصد افزایش یافته است. در 
بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد 
6.51 درصدی ثبت شد.صادرات غیرنفتی ایران 
به کره جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش 
همراه  درصدی   12.11 و  درصدی   28.12
شد و تنها شاهد افت 18.۷ درصدی صادرات 
کشورمان به امارات متحده عربی بوده ایم.بر این 
اساس در هشت ماهه سال جاری تشریفات 
گمرکی 102 میلیون و 381 هزار تن کاال در 
گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با 

کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که 
از این مقدار 23 میلیون و 56۹ هزار تن سهم 
واردات و ۷8 میلیون و 812 هزار تن سهم 
گزارش  بود.این  غیرنفتی  صادراتی  کاالهای 
می افزاید، در هشت ماهه سال جاری به میزان 
32 میلیارد و ٤1۹ میلیون دالر انواع کاال وارد 
کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 1۷.52 درصد افزایش را نشان می دهد. 
عمده ترین دالیل افزایش واردات به کاالهای 
و  خودرو  خودرو،  منفصله  قطعات  اساسی، 

کاالهای سرمایه ای مربوط می شود.
اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده 
به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش چهار 
میلیارد و 586 میلیون دالر، پروپان مایع شده به 
ارزش 8۹۷ میلیون دالر، سایر روغن های سبك 
و فرآورده ها به جز بنزین با ۷6٤ میلیون دالر، 
متانول با ۷52 میلیون دالر و پلی اتیلن گرید 
فیلم با ۷50 میلیون دالر بوده است. اقالم عمده 
وارداتی در هشت ماهه سال جاری نیز به ترتیب 
شامل برنج یك میلیارد و شش میلیون دالر، 
ذرت دامی به ارزش ۹80 میلیون دالر، قطعات 
منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۹۷2 
میلیون دالر، لوبیای سویا با 66۹ میلیون دالر 
و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 
تا 2000 سی سی به ارزش 6٤3 میلیون دالر 
بوده است.واردات برنج در این مدت با مجوز 

تعاونی های مرزنشین صورت گرفته است.

بررسی آمار تجارت خارجی هشت ماهه نشان می دهد؛

تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دالری برای ایران

از  میلیاردی  سودهای  کسب  سیاه  رویای 
بیت کوین، راه موسسات اعتباری غیرمجاز را 
تداعی می کند که در نهایت، به سیاه چالی از 
مال باختگان رسید؛اکنون هم دالالن ارزهای 
می برند.به  سود  نظارت  نبود  از  دیجیتال 
گزارش مهر، معامالت بیت کوینی این روزها 
فکر بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ به 
خصوص آنهایی که می خواهند راه یك  ساله 
را یك شبه پیش روند و برای خود، سودآوری 
باالیی را داشته باشند، غافل از اینکه، حتی 
روی  بر  سرمایه گذاری  روزها  این  هم  دنیا 
بیت کوین ها را توصیه نمی کند.معامالت در 
خرید و فروش های بیت کوینی مجازی است 
که شاید هر فردی که پولش را به حساب 
معامله گران سوداگر می ریزد، باید سودش را 
هم در رویا و دنیای مجازی، پیگیری کند؛ 
یعنی سودی در کار نیست که هیچ، اصل 
باید در رویا در دسترس  پول را هم دیگر 
دانست.برخی از معامله گران حتی به درستی 
مفهوم بیت کوین یا همان ارزهای رمزنگاری 
شده را هم نمی دانند؛ چه رسد به اینکه از 
پشت پرده و معامالتش خبر داشته باشند و 
البته هستند کسانی هم که این روزها، با 
تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، سود خود 
را محاسبه و دنبال می کنند. همان کسانی 
که به گزارشات منفی در رسانه ها در حوزه 
معامالت پرریسك بیت کوین، واکنش نشان 

خود،  میلیاردی  سودهای  از  و  می دهند 
نگرانند. غافل از اینکه، تبلیغات مثبت آنها 
است  ممکن  بیت کوینی،  معامالت  برای 
دهد. فنا  باد  به  را  عده ای  سرمایه  اندک 

داستان البته مربوط به ایران نمی شود؛ این 
روزها همه دنیا بر این باورند که معامالت 
بیت کوینی یکی از پرریسك ترین معامالت 
است و تمامی مقامات مسئول در حوزه پولی 
و مالی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 
هم، نسبت به آن هشدار می دهند، آنها بر 
این باورند که این معامالت قابل اتکا نیست 
و هنوز هم آن را به رسمیت نمی شناسند.

و  بیت کوین  معامالت  عملکردی  کارنامه 
قیمت آن هم، به خوبی این امر را تداعی 
می کند که نوسانات ارزهای رمزنگاری شده، 
آنقدر زیاد است که نمی توان از آن به عنوان 
یك معامله سودآور یا حتی زیان آور یاد کرد؛ 
به خصوص اینکه افت قیمتی طی هفته های 
است.اما  کرده  شگفت زده  را  همه  گذشته 
نکته حائز اهمیت در این میان، دفاع برخی 
ویژه  به  است،  معامالت  از  معامله گران  از 
افرادی که اکنون، سودهای خوبی را هم از 
این طریق به دست آورده و با اندک اشرافی 
که به معامالت بیت کوینی دارند، وارد این 
دریای پرتالطم شده اند؛ اما آنگونه که همه 
چندان  سودآوری  این  می دهند،  هشدار 

ماندگار نخواهد بود.

رویای سیاه سود میلیاردی بیت کوین؛

نقشه دالالن برای سرمایه های خرد
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اوقات شرعی

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. 
زنون

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

امروز با حافظ

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

پیامی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
وچهارمین  بیست  برگزاری  مناسبت  به 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان 
جایگاه  اکنون  رویداد  این  کرد،  اعالم 
شایسته ای برای عرضه توانایی هنرمندان 
سایر  میهمانان  کنار  در  اسالمی  ایران 
گزارش  است.به  یافته  جهان  کشورهای 
پیام زمان از روابط عمومی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، در پیام سید عباس صالحی 
که روز سه شنبه انتشار یافته، آمده است: 
برگزاری بیست و چهارمین جشنواره بین 
المللی تئاتر کودک و نوجوان، بیانگر تالش 
و پشتکاری است که نزدیك به ربع قرن 
تجربه را به همراه دارد. رویدادی که اکنون 
توانایی  عرضه  برای  ای  شایسته  جایگاه 
هنرمندان ایران اسالمی در کنار میهمانان 
سایر کشورهای جهان یافته است. در این 
پیام تصریح شده است: صداقت و صفای 
راهگشا  و  نظیر  کم  ای  سرمایه  کودکی، 
برای عبور از مسایل امروز به ویژه در دوران 

به  تکنولوژی  گوناگون  ظواهر  استیالی 
شمار می رود و با بهره گیری از ظرفیت 
هنر تئاتر می توانیم غبار از چهره رویاهای 
به  پس  بزداییم.  کودکی  صادقانه  و  ناب 
جاست تا در این آوردگاه، از دریچه هنر 
ارزشمند تئاتر، نور امید را بیش از پیش بر 
قلب های کوچك و مهربان فرزندان ایران 
عزیز بتابانیم و به جادوی نمایش بکوشیم 
زمینه شکوفایی و پویایی آینده سازان این 
سرزمین را با نشاطی برخاسته از فرهنگ 
ناب ایرانی در عرصه های گوناگون زندگی 
فراهم آوریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در  جشنواره  این  برگزاری  افزاید:  می 
همدان، کهن پایتخت تاریخ و تمدن ایران، 
بر اهمیت و مسئولیت آن می افزاید؛ چه 
هنری  آفرینش  روی صحنه،  بر  که  آنان 
آنان که در پس صحنه  می کنند و چه 
در تالش برگزاری هر چه باشکوه تر این 
تمامی  »به  هستند.  هنری  بزرگ  رویداد 
دست اندرکاران این رویداد بزرگ و اثرگذار 

نمایشی  های  گروه  و  هنرمندان  هنری، 
داخلی، میهمانان محترم از سایر کشورها، 
استادان و صاحبنظران، مدیران و مسئوالن 
برگزار کننده، حامیان و نیز مردم مهربان 
و  فرستم  می  درود  همدان  هنردوست  و 
از  این جشنواره  برگزاری موفق  با آرزوی 

خداوند مهربان برای اهالی هنر تئاتر ایران 
آرزومندم.«  پویاتری  و  تر  روشن  روزهای 
المللی  بین  جشنواره  وچهارمین  بیست 
تئاتر کودک ونوجوان از 10 تا 15 آذر ماه 
به دبیری مریم کاظمی در شهر همدان 

برگزار می شود.

جشنواره تئاتر کودک ونوجوان جایگاه شایسته ای برای عرضه توانایی هنرمندان ایران است

ساخت  از  »کروکودیل«  سینمایی  فیلم  تهیه کننده 
موسیقی این فیلم توسط ستار اورکی خبر داد و گفت 

که فرم جشنواره ملی فیلم فجر را هم پر کرده اند.
بامهر  گفتگو  در  تهیه کننده  ندوشن  جامعی  اهلل  عزت 
سینمایی  فیلم  تولید  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با 
»کروکودیل« گفت:  تدوین فیلم سینمایی »کروکودیل« 
به  کارگردان  خود  توسط  تکاور  مسعود  کارگردانی  به 
پایان رسیده است. محمدمهدی جواهرزاده نیز در حال 
برنامه  به  توجه  با  داد:  ادامه  فیلم است.وی  صداگذاری 
اورکی آهنگساز، ساخت  انجام شده توسط ستار  ریزی 

موسیقی »کروکدیل« تا 10 روز آینده شروع می شود.
این تهیه کننده سینما تاکید کرد: پس از پایان ساخت 
موسیقی، میکس نهایی کار انجام و فیلم آماده نمایش 
می شود.جامعی ندوشن در پایان گفت: فرم حضور در 
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرده ایم و 

امیدوارم اولین نمایش این اثر در جشنواره باشد.
ایفای  »کروکودیل«  سینمای  فیلم  در  که  بازیگرانی  از 
اندیشه  تهامی،  کوروش  به  توان  می  اند  کرده  نقش 
یزدانی،  رضا  حصاری،  الهه  مهری،  حسین  فوالدوند، 
خداپناهی  رامتین  آزاد،  چهره  افسانه  پرچمی،  رامین 

اشاره کرد.

ستار اورکی موسیقی »کروکودیل« 
را می سازد 

با  که  افرادی  از  تولدش  سالروز  در  مشایخی  جمشید 
شایعه پراکنی دیگران را ناراحت می کنند گالیه کرد.

این بازیگر در سالروز هشتاد و سه سالگی اش در گفت وگو 
با ایسنا درباره آخرین وضعیتش گفت: خدا را شکر خیلی 
بهترم. شب گذشته هم دکتر معالجم از روند بهبودم اظهار 
رضایت کرد.این بازیگر با گالیه از شایعاتی که درخصوص 
خبر درگذشتش مطرح می شود، اظهار کرد: سال هاست این 
این شایعات مطرح می شود و من واکنش نشان ندادم اما 
خانواده ام می شود؛ خصوصا  آزار  و  اذیت  و  ناراحتی  باعث 
با  فرزندان و نوه هایم که خارج از کشور هستند و هر بار 
و سقم  از صحت  تا مطلع شدن  این شایعه  مطرح شدن 
آن نگران می شوند.وی ادامه داد: از طریق وکیلم اقدام به 
به سرعت  که  داده   قول  فتا هم  پلیس  و  کرده ام  شکایت 
پیگیری کنند.مشایخی درباره فعالیت جدیدش گفت: فعال 
فعالیت مشخصی در زمینه  که درگیر معالجاتم هستم و 
بازیگری ندارم.جمشید مشایخی از ماندگارترین چهره های 
از  است.  تهران  در  آذر 1313  متولد 6  و  بازیگری  عرصه 
سال 1336 با نمایش »وظیفه پزشك« فعالیت بازیگری اش 
را آغاز کرد و با فیلم کوتاه »جلد مار« در سال ٤2 مقابل 
وارد  آینه«  و  فیلم »خشت  با  بعد  دو سال  رفت.  دوربین 

سینما شد.

واکنش جمشید مشایخي
 به شایعه فوتش

به گفته حامد جعفری تهیه کننده »فیلشاه«، این اثر فرم 
حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرده 
است.حامد جعفری رییس هیات مدیره گروه »هنر پویا« و 
تهیه کننده انیمیشن سینمایی »فیلشاه« به کارگردانی هادی 
محمدیان در گفتگو با  مهر درباره آخرین وضعیت تولید 
این انیمیشن گفت: بخشی از مراحل رندرینگ انیمیشن 
سینمایی »فیلشاه« در اوکراین و بخش دیگر آن هم در 
داخل کشور و در مرکز رندرینگ سازمان سراج انجام شده 
است و به زودی نسخه نهایی این انیمیشن آماده نمایش می 
شود.جعفری درباره حضور این انیمیشن در سی و ششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر بیان کرد: با توجه به پروداکشن 
خاص این اثر و تفاوت های قابل توجه نسبت به اثر پیشین 
گروه »هنر پویا« با عنوان »شاهزاده روم«، جمع بندی تیم 
بر این بود تا با تعویق زمان اکران »فیلشاه« اولین نمایش 
این انیمیشن را در جشنواره سی و ششم فیلم فجر تجربه 
کنیم لذا فرم حضور در جشنواره پر شده است.تهیه کننده 
»فیلشاه« در پایان با ابراز امیدواری از توجه بیشتر جشنواره 
فیلم فجر به آثار انیمیشن بیان کرد: ما گمان می کنیم 
»فیلشاه« در حیطه انیمیشن گامی رو به جلو است و این 
 وعده را به مخاطبان خود می دهیم که با اثری متفاوت که
 پیشرفت های مهمی در حیطه فنی و محتوایی داشته است.

»فیلشاه«
 راهی جشنواره فجر شد 

کاریکاتور

سریال تایتانیک از شبكه 
چهارم پخش مي شود

ـ  فوالد«  و  خون  »تایتانیك؛  خارجی  سریال 
ساخته کی ران دانلیـ  از هشتم آذر ماه به روی 
آنتن شبکه چهار سیما می رود.واحد تامین برنامه 
شبکه چهار سیما که هر روز ساعت 18:10 یه 
می کند،  پخش  آنتن  روانه  را  خارجی  سریال 
بعد از پخش آخرین قسمت از سریال خارجی 
نمایش  به  ماه  آذر  هفتم  که  کهن«  »دوران 
درمی آید، سریال 12 قسمتی »تایتانیك خون و 
فوالد« را به روی آنتن می برد.سریال »تایتانیك، 
کشورهای  مشترک  محصول  فوالد«  و  خون 
فرانسه، ایتالیا، کانادا و ایرلند است که کی ران 
دانلی آن را در سال 2012 در ژانر درام و تاریخی 
کارگردانی کرده است.این سریال 12 قسمتی، 
از کارخانه ساخت کشتی تایتانیك، کارگردان 
و مهندسان آن آغاز و تعارض و کشمکش های 
طبقه کارگران و اغنیاء تصویر می شود. در طول 
اغنیاء  و  کارگران  میان  تنش  ساخت کشتی، 

افزایش می یابد. 

خبر

هیات  عضو  و  برنامه ریز  برناسکنی  کارین 
فرانسه،  »سینمادورئل«  جشنواره  انتخاب 
یکی از میهمانان یازدهمین دوره جشنواره 
بین المللی »سینماحقیقت« است که برای 
شرکت در این رویداد به تهران سفر خواهد 
کرد.به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
وی  سینماحقیقت،  بین المللی  جشنواره 
عصر 22 آذرماه ۹6 با حضور در بازار فیلم 
مستند سینماحقیقت، پیرامون شرکت در 
چشنواره های جهانی فیلم مستند به گفتگو 
می پردازد.کارین  ایرانی  مستندسازان  با 
 Carine Bernasconi برناسکنی 
از  فیلم  فلسفه  و  تئوری  فارغ التحصیل 
از  بیش  وی  است.  لوزان سوئیس  دانشگاه 
15 سال به عنوان برنامه ریز با جشنواره های 
مهمی چون »لوکارنو« و »ویزیون دورئل« 
سوئیس و »سینمادورئل« فرانسه همکاری 

کرده است. در حال حاضر برناسکنی عضو 
کمیته انتخاب جشنواره سینمادورئل فرانسه 
مارس  ماه  در  آن  دوره  که چهلمین  است 
2018 در مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو شهر 

پاریس برگزار خواهد شد.
وی برای شبکه معروف ARTE فرانسه به 
تولید مشترک فیلم مستند نیز می پردازد.

تز  گذراندن  حال  در  برناسکنی  کارین 
در  فیلم  تئوری  موضوع  با  خود  دکترای 
که  است  هست.گفتنی  ایران  سینمای 
سینماحقیقت  جشنواره  دوره  یازدهمین 
فیلم های  مرور  به  ویژه ای،  بخش  در 
فرانسه  »سینمادورئل«  جشنواره  منتخب 
آماده  از:  عبارتند  فیلم ها  این  می پردازد. 
به خدمت )آلیس دیوپ/ فرانسه(، خالصه 
آمریکا(،  بوکچین/  )ناتالی  بلند  داستان 
ماما  اتریش(،  بکرمن/  )راس  رویایی ها 

سرهنگ )دیودو هامادی/ فراهسه- کنگو( 
چویی/  )یی  آینه  یك  درون  همچون  و 
معتبرترین  از  یکی  چین(سینمادورئل 
که  است  جهان  مستند  جشنواره های 

عمومی  کتابخانه  توسط   1۹۷8 سال  در 
اطالعات BPI فرانسه و با حمایت مرکز 
ملی تحقیقات علمی CNRS این کشور 

تاسیس شده است.

حضور برنامه ریز جشنواره »سینمادورئل« فرانسه در سینماحقیقت

فیلم های ایرانی در جشنواره ورشو
 به روی پرده می روند

به گزارش از پیام زمان روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در این 
ایرانی »رخ  تا 1۹ آذر برگزار خواهد شد، 10 فیلم  از 1٤  جشنواره که 
به کارگردانی  ابوالحسن داوودی، »کفشهایم کو«  به کارگردانی  دیوانه« 
تبریزی،  کمال  کارگردانی  به  پوراحمد، »طعم شیرین خیال«  کیومرث 
»بادیگارد« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و »زیر نور ماه« به کارگردانی 
در  »خانه ای  موگویی،  آزیتا  کارگردانی  به  »تراژدی«  میرکریمی،  رضا 
خیابان چهل و یکم« به کارگردانی حمیدرضا قربانی، »حکایت عاشقی« به 
کارگردانی احمد رمضان زاده، »پدر آن دیگری« به کارگردانی یداهلل صمدی 
و »خداحافظی طوالنی« به کارگردانی فرزاد مؤتمن به نمایش درخواهند 
تازه ترین های  شده  تالش  ورشو  در  ایرانی  فیلم های  جشنواره  آمد.در 

فعالیت های سینمای نوین ایران در قالب این رویداد معرفی شود.
این جشنواره با حمایت سفارت جمهوری اسالمی ایران در ورشو، رایزنی 
در  فارابی  بنیاد سینمایی  و  برلین  در  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری 

سینما لونا شهر ورشو در لهستان برگزار خواهد شد.

آخرین خبر از اکران »عصبانی نیستم« 

کارگردانان دو فیلم »عصبانی نیستم« و »آشغال های دوست داشتنی« 
برای اکران نیازمند ارایه قرارداد پخش هستند.رضا درمیشیان کارگردان 
فیلم سینمایی »عصبانی نیستم« و محسن امیریوسفی کارگردان فیلم 
سینمایی »آشغال های دوست داشتنی« امروز سه شنبه هفتم آذر ماه در 
جلسه شورای صنفی نمایش حضور پیدا کردند تا در مورد اکران فیلم های 
خود کسب اطالع کنند.شورای صنفی نمایش براساس آیین نامه از این دو 
کارگردان درخواست ارائه قرارداد با شرکت پخش فیلم کرد که به دلیل 
فقدان قرارداد، زمان اکران این آثار تعیین نشد.براساس آیین نامه، شورای 
صنفی نمایش زمانی می تواند گروه سینمایی در اختیار یك فیلم قرار دهد 

که قرارداد پخش فیلم آماده باشد.
شورای صنفی نمایش تاکید کرده است که در صورت ارایه قرارداد پخش، 

این دو فیلم در یکی از گروه های سینمایی اکران می شود.

بهزاد عبدی موسیقی »هایالیت«
 را در اوکراین می سازد

اصغر  کارگردانی  به  »هایالیت«  سینمایی  فیلم  موسیقی  عبدی  بهزاد 
نعیمی و تهیه کنندگی ساسان سالور را می سازد.

به گزارش از مشاور رسانه ای پروژه، همزمان با انجام مراحل صداگذاری 
فیلم سینمایی »هایالیت« این روزها بهزاد عبدی به همراه گروهش در 
اوکراین ساخت موسیقی این فیلم را آغاز کرده اند. در حال حاضر نیز 
انجام شده  از نیمی از مرحله صداگذاری توسط حسین قورچیان  بیش 
است.»هایالیت« به نویسندگی و کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی 
ساسان سالور روایتگر درامی عاشقانه با مضمون اجتماعی است که پژمان 
بازغی، آزاده زارعی، سام قریبیان، مینا وحید، الهه حصاری، یزدان فتوحی، 
شیوا طاهری و جمشید هاشم پور به عنوان بازیگران اصلی در آن حضور 
ششمین  و  سی  در  حضور  برای  شدن  آماده  حال  در  فیلم  دارند.این 

جشنواره ملی فیلم فجر است.

مصائب شیرین 2در لندن کلید خورد 
علیرضا داودنژاد قصد دارد بزودی مصائب 

شیرین 2 را در لندن کلید بزند.
فیلم  تهیه کنندگی  که  کارگردان  این 
با  گفت وگو  در  دارد،  برعهده  را  جدیدش 
مشغول  لندن  در  روزها  این  گفت:  ایسنا 
انتخاب عوامل، بازیگران و لوکیشن هستیم.

او قصد دارد تا بخش انگلیسی کار را کلید 
انگلیس  در  فیلمبرداری  از  پس  و  بزند 

برای ادامه فیلمبرداری به تهران و سپس شمال کشور خواهد رفت.این 
کارگردان که در سال ۷۷ مصائب شیرین 1 را ساخت در پاسخ به اینکه 
سرنوشت بچه های مصائب شیرین را در این فیلم خواهیم دید ؟ گفت. 
بله، آنها در همان شرایطی قرار می گیرند که پدر و مادرهاشون را در 
متفاوت  مکان  و  زمان  به  که  هایی  تفاوت  با  اگرچه  بودند،  قرارداده   آن 

مربوط می شود.

خبر

صدر نشیني یك فیلم ابر قهرمان ادامه دارد ایراني ها با دست پر از بوسفور بازگشتند

ابرقهرمانی  فیلم  جهانی  فروش 
هفته  دومین  در  عدالت«  »لیگ 
میلیون   ٤80 از  بیش  به  نمایش 

دالر رسید.
از  فیلم  پنجمین  که  فیلم  این 
دی سی  سینمایی  دنیای  مجموعه 
»زاک  کارگردانی  به  کامیکس 
»کریس  نویسندگی  و  اسنایدر« 
تریو« است و توزیع بین المللی آن 
عهده  بر  وارنر  برادران  کمپانی  را 

دارد، با ادامه اکران خود در بیش از 31 
هزار سالن سینمایی 66 کشور جهان به 
فروش ۷2.2 میلیون دالری دست یافت 
فروشی  به  نمایش  هفته  دومین  در  تا 
گیشه  در  دالر  میلیون   300 بر  بالغ 

بین الملل دست یابد.
این فیلم در سینماهای آمریکا نیز پس 
از 10 روز نمایش 1۷1.2 میلیون دالر 
جهانی  فروش  مجموع  در  تا  فروخته 
٤81.3 میلیون دالر را تا به امروز رقم 

زده باشد.
سینمای  خارجی  کشورهای  میان  در 
از  دالر  میلیون   15.8 فروش  با  چین 
محل 10 هزار سالن بهترین عملکرد را 
پس  و  تاکنون  و  داشت  هفته  این  در 
دالر  میلیون   83 اکران  هفته  دو  از 

است.  فروخته  عدالت«  »لیگ  برای 
دالر،  میلیون   5.6 با  برزیل  سینماهای 
مکزیك، بریتانیا و ژاپن هر کدام با 3.8 
میلیون دالر و فرانسه با 3 میلیون دالر 
این  موفق  خارجی  بازارهای  دیگر  از 
فیلم ابرقهرمانی در دومین هفته اکران 

بودند.
»لیگ  عدالت« در اولین هفته نمایش 
به فروش 280 میلیون دالری در گیشه 

جهانی دست یافته بود.
جدید  محصول  »کوکو«  انیمیشن  اما 
در  دیزنی  کمپانی  پیکسار  استودیو 
دالر  میلیون   18.2 اکران  هفته  اولین 
از  تا پس  در سینماهای چین فروخت 
»زوتوپیا« بهترین فروش آغازین را در 
پیکسار  اکران شده  انیمیشن های  میان 

در چین به نام خود ثبت کند.

پنجمین دوره جشنواره فیلم بوسفور که 
داد،  پایان  کار خود  به  آذر(   5( دیشب 
رقابت  بخش  در  خود  اصلی  جایزه   ٤
بهترین  فیلم،  بهترین  شامل  بین الملل 
بهترین  و  فیلمنامه  بهترین  کارگردانی، 
»ماالریا« ساخته  فیلم  به  را  زن  بازیگر 

پرویز شهبازی اهدا کرد.
بخش  در  حاضر  فیلم های  از  »ماالریا« 
رقابتی جشنواره بین المللی فیلم بوسفور 
عنوان  به  خاطر  احسان  مراسم  بود.در 
فیلم  بازی در  برای  بازیگر مرد  بهترین 
مجیدی  مجید  ساخته  ابرها«  »پشت 
را  خود  جایزه  بازیگر  این  شد.  انتخاب 
به مادرش و نلیما اعظم بازیگر و مجید 
مجیدی کارگردان فیلم اهدا کرد و از او 
یك  و  انگیز  شگفت  استادی  عنوان  به 
اسطوره تمام عیار یاد کرد.  وی از این 

اعتماد کرد  به وی  که مجیدی 
بازیگری اش،  تجربه  اولین  در  و 
تشکر  داد،  وی  به  را  اول  نقش 
بهترین  جایزه  فیلم  کرد.این 
تدوین را نیز برای تدوین حسن 

حسن دوست دریافت کرد.
»روتوش« ساخته کاوه مظاهری 
کوتاه  فیلم  بهترین  جایزه  نیز 

بین المللی را دریافت کرد.
 102 از  فیلم   3٤00 از  بیش 

کشور در این جشنوراه شرکت داشتند.
فیلم  برای  اولوکی  احمد  بزرگ  جایزه 
الدج  ساخته  »بینوایان«  به  کوتاه 
خشونت درباره  فیلم  این   رسید.   لی 

 پلیس است.
فیلم »تفنگ« ساخته گالکو ایرپو جایزه 

بهترین فیلمبرداری را برد.
کارلیس  ساخته  پدربزرگ«  »پدر  فیلم 
مستند  بهترین  جایزه  نیز  لسینس 

بین المللی را به خانه برد.
در  نیز  مجار  مشهور  کارگردان  تار  بال 
این جشنواره با دریافت جایزه یك عمر 

دستاورد هنری تجلیل شد.
جدید  فیلم  شگفتی«  »چرخ  امسال 
وودی آلن برای افتتاحیه جشنواره فیلم 

استانبول انتخاب شده بود.

چاپ یک رمان و یک مجموعه 
داستان جدید ایرانی

و  نوابغ  انجمن  در  »تنهایی  داستان  مجموعه 
احمق ها« و رمان »کاتارسیس در هنرهای زیبا« 
به تازگی توسط انتشارات هیال منتشر و راهی 

بازار نشر شده اند.
به گزارش مهر، انتشارات هیال به تازگی دو رمان 
و  منتشر  را  ایرانی  جدید  داستان  مجموعه  و 
راهی بازار نشر کرده است. یکی از این کتاب ها، 
و  نوابغ  انجمن  در  »تنهایی  داستان  مجموعه 

احمق ها« نوشته ونداد جلیلی است.
نویسنده این کتاب، پیش از »تنهایی در انجمن 
نوابغ و احمق ها«، دو رمان »سوءتفاهم نامه« و 
»نوروز درمانی« را به چاپ رسانده است. روبرتو 
مونرو،  آلیس  واسکس،  گابریل  خوآن  بوالنیو، 
آله خو  و  سامبرا  آله خاندرو  کوتسی،  ام  جی. 
کارپانتیه هم از جمله نویسندگانی هستند که 
جلیلی ترجمه هایی از آثارشان را منتشر کرده 
دربرگیرنده  رو،  پیش  داستان  است.مجموعه 
است  نویس  داستان  این  از  کوتاه  داستان   5
از:  است  عبارت  ترتیب  به  شان  عناوین  که 
خصوصی«،  مالکیت  یا  جلو  به  توجه  »عدم 
سکوت«،  »سالح  وولگوس«،  »پروقانوم 
و   »INTP.INTP.INTP.INTP.INTP«

»فرار به جزیره سنتینل«
این کتاب با 158 صفحه، شمارگان 660 نسخه 

و قیمت 11 هزار تومان منتشر شده است.
کرده،  چاپ  تازگی  به  هیال  که  دیگری  کتاب 
که  زیباست«  هنرهای  در  »کاتارسیس  رمان 
یك رمان به قلم مهدی عزتی را شامل می شود. 
داستان این رمان درباره عشقی است که پس از 
سال ها خود را نمایان کرده و شرایط را تغییر 

می دهد.
در خالصه این رمان می توان خواند: کاتارسیس 
از  فقط  می بایست  که  بود  ممنوعه ای  عشق 
فاصله ای دور تماشایش کرد. اما حضور او پس 
از سال ها آتشی است که همه چیز را می سوزاند 

و البته همه چیز را روشن می کند.
این رمان 8 فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: 
رد سرِخ ردپای سرگردان، کاتارسیس روی پله 
ها، اتاق فکر!، آتش در آغوش پرومته، عروسی 
پایان  کاتارسیس خصوصی،  نوح،  نفرین  خون، 

خوش از زبان رقیب شکست خورده!
با 103 صفحه، شمارگان 550  هم  کتاب  این 
نسخه و قیمت ۷ هزار تومان منتشر شده است.


