
رئیــس جمهــور در دیدار بــا وزیرامور خارجه انگســتان گفت 
:مناســبات دو کشــور با وجود فضای پس از برجام متناسب با 

ظرفیت های همکاری نیست .
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
آقاي بوریس جانســون در دیدار با آقاي روحاني درباره مناسبات 
دوجانبه از جمله اجراي برجام و مسائل منطقه اي و بین المللي 
گفتگو کرد.رییس جمهور در دیدار »بوریس جانسون« وزیر امور 
خارجه انگلســتان، با اشاره به ضرورت توســعه روابط دوستانه 
و متوازن ایــران و انگلیس در راســتای تأمین و تضمین منافع 
مشترک، تاکید کرد ؛ باید برای رسیدن به نقطه مطلوب در روابط 

و همکاری های فیمابین،باید  تالش بیشتری انجام شود. 
 آقــای روحانی در این دیدار با بیان اینکه همکاری ایران و 5+1 
در اقدامــی بزرگ منجر به توافق ارزشــمند و بین المللی برجام 
شــد، اظهارداشت: باید تصمیم و اراده مبنی بر استفاده از فضای 
پس از برجام برای توســعه همه جانبه مناسبات و همکاری ها را 
در مقام عمل نشان داده و شــاهد آثار آن باشیم.وی با اشاره به 
لزوم گســترش روابط و همکاری های بانکی ایران و انگلستان در 
اجرای برجام، خاطر نشان کرد: اجرا و حفظ برجام حائز اهمیت 
بوده و معتقدیم که همه و بویژه ملت ایران باید بتوانند از منافع 
برجام بهره برداری کنند.رییس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری 
اســالمی ایران بدنبال برقراری صلح و ثبات پایدار، پایان یافتن 
جنگ و خونریزی و ریشــه کن شدن تروریسم در منطقه است، 

گفت: گفتگوی لندن با تهــران می تواند به همکاری برای ثبات 
بیشتر در منطقه منجر شود.

آقای روحانی افزود: امروز به خوبی روشن است که ایران با نقش 
آفرینی ســازنده خود دو کشــور منطقه را از نابودی و تروریسم 
نجات داده است و هیچ کس نمی تواند تردیدی در اقدامات مثبت 
ایران در منطقه داشــته باشــد.رییس جمهور خاطرنشان کرد: 
شرایط منطقه به گونه ای است که نباید در آتش آن دمیده شود و 
تصمیم اخیر رییس جمهور آمریکا در انتقال سفارتخانه این کشور 
به قدس شــریف، تصمیمی نادرســت و بنزینی بود که بر آتش 
منطقه ریخته شد.بوریس جانســون وزیر امور خارجه انگلستان 
نیز در این دیدار با بیان اینکه امروز به واسطه برجام فرصت های 
خوبی برای توسعه روابط و همکاری های ایران و انگلستان فراهم 
شده است، گفت: مصمم به گسترش همه جانبه مناسبات تهران 

– لندن در بخش های مختلف هستیم.
وی با تأکید بر اینکه برجام توافق مثبتی است که باید ادامه پیدا 
کند و مردم ایران بتوانند از منافع اقتصادی آن بهره مند شــوند، 
اظهار داشت: فرصت های تجاری و اقتصادی بسیار خوبی در ایران 
وجود دارد و عالقه داریم شــرکت های انگلیســی نیز بتوانند در 

پروژه های سرمایه گذاری ایران مشارکت کنند.
جانســون با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران اقدامات مثبتی 
در مســیر مبارزه با تروریسم و توســعه صلح و ثبات در منطقه 
انجام داده اســت، گفت: انگلستان تصمیم رییس جمهور آمریکا 
در انتقال ســفارت این کشور به قدس را اقدامی مناسب قلمداد 

نمی کند.

رییس  جمهور در دیدار وزیر خارجه انگلستان:

ایران باید بتواند از منافع برجام بهره  مند شود

 پیاده سازی مفهوم اقتصاد امن
وزیر اقتصاد گفت: امروز اقتصاد ایران 
»اقتصاد  مفهوم  تا  است  تالش  در 
معظم  مقام  جانب  از  که  را  امن« 
رهبری تبیین شده، با رویکرد ایجاد 
اقتصادی مقاوم، باثبات، مردم محور 
کند.به  پیاده سازی  خواه  توسعه  و 
گزارش مهر ، مسعود کرباسیان، در 
ساالنه  فنی  همایش  چهاردهمین 
مقامات مالیاتی کشورهای اسالمی، 
با تاکید بر اینکه اقتصاد کشورهای 
اسالمی می توانند به قطبی تأثیرگذار 
تبدیل  جهانی  اقتصادی  نظام  در 
نیاز  مورد  زمینه  پیش  گفت:  شود، 
برای تحقق هرچه بهتر چنین ایده 
ای، این است که قواعد و چارچوب 
کشورهای  میان  مشترکی  های 
اسالمی تعیین شود.وی افزود: البته 
این  اسالمی،  ستانی  مالیات  نظام 
ایجاد کرده که کشورهای  را  مزیت 
اسالمی با توجه به فرهنگ برآمده از 
قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری 
مشترک بتوانند هرچه ساده تر این 
برند. پیش  را  فرآیند همگن سازی 

کرباسیان گفت: باید تأکید کرد که 
ظرفیتهای غیرقابل انکاری در اقتصاد 
کشورهای اسالمی وجود دارد که می 
توان با هم افزایی، گسترش مبادالت 
مالی، سرمایه گذاری های مشترک و 
توسعه فعالیت های اقتصادی مولد و 
اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسالم 
را به قطبی مؤثر در اقتصاد جهانی 
این  به  دستیابی  اما  کرد؛  تبدیل 
موقعیت ملزوماتی دارد که مهمترین 
آن مربوط به بازنگری در ساختارهای 
نظام مالیاتی تمام کشورهای اسالمی 
و  بیشتر  شفافیت  ایجاد  جهت  در 
از  زدایی  بروکراسی  و  سازی  روان 
رقابت  به منظور  مالیاتی  نظام های 
است.وی  اقتصادها  کردن  پذیر 
تصریح کرد: بر همین اساس امروز ما 
در ایران راهبردهایی را برای جهت 
دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین 
راهبردهای  از  برآمده  که  ایم  کرده 
و  مقاومتی  اقتصاد  سند  کالن 
ابالغی رئیس  برنامه های  همچنین 

جمهور است.

حمایت دولت دوازدهم از صنعت کشتی سازی
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار اســت دولت دوازدهم 
باهمکاری شرکت های کشــتیرانی و نفتکش از توسعه صنعت 

کشتی سازی داخلی حمایت کند.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، ســیدمحمد شــریعتمداری در 
مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به سابقه تاریخی ایران در صنعت 
دریانوردی و کشــتیرانی گفت: قدیمی ترین ســند دریانوردی 
مربوط به شــش هزار سال قبل از میالد مسیح مربوط به ایرانی 
ها بوده و دانش صنعت کشتی سازی نیز در گذشته های دور به 
دانشــمندان ایرانی تعلق داشته و در اشعار فردوسی از پادشاهی 
که صنعت دریانوردی و کشــتیرانی را بــه دیگران آموخت، نام 
برده شــده است.وی ادامه داد: علی رغم این پیشینه بسیار فاخر 
ایرانیان اما تا پیش از 5۰ سال قبل که شرکت کشتیرانی تاسیس 
شد ما از پیشینه خود غافل ماندیم تا سال ۴۶ که ایران با خرید 
دو فروند کشــتی برای تردد در خلیج فارس و چهار فروند شناور 
برای تردد در دریای خزر نخســتین شرکت کشتیرانی در کشور 
تاسیس شــد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پس از انقالب 
روند رو به رشــد شرکت کشتیرانی ادامه یافت و در زمان جنگ 
تعداد کشتی های اقیانوس پیما سازمان کشتیرانی ایران به بیش 
از صد فروند رسید و توانستیم در زمان جنگ و تحریم ها مردانه 
پای مصالح ایران بایستیم و با همه توان در خدمت اقتصاد کشور 
باشیم.شریعتمداری اظهار داشــت: شرکت کشتیرانی رابطه بی 

بدیلی با توســعه امروز اقتصاد ایران دارد اما این ســوال مطرح 
است که با توجه به برخی از مزیت های اقتصادی و نسبی کشور 
ماننــد اتصال به خلیج فارس، دریــای عمان و دریای خزر و دارا 
بودن شبکه های گســترده جاده ای و ریلی در داخل نتوانسته 
ایم جایگاه واقعــی خود را در صنعت دریانوردی و کشــتیرانی 
بازیابیم.وی تصریح کرد: اگرچه شــرکت کشتیرانی سهامداران 
غیردولتــی دارد اما ما همچنان آن را نــاوگان ملی می دانیم و 
حمایت های الزم را از آن خواهیم داشت اما باید به این موضوع 
نیز توجه شــود که چرا باوجود پتانسیل های موجود، سهم ما از 
دریانوردی منطقه و مدیریت بنادر مناســب نیست.به گفته وزیر 
صنعت، معدن و تجارت رهبر معظم انقالب نیز در یک جلســه 
گفتند »من افسوس می خورم که چرا ایرانیان در دهه ها و سده 
های اخیر هرگاه به دریا رســیدند از دریا پا پس کشیدند و ما در 
دریانوردی  نسبت به سایر کشورها عقب هستیم.«وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت ادامه داد: باید توجه کرد تا زمانی که شــرکت 
کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش نخواهند، ایران یک کشتی ساز 
قدرتمند نخواهد شد. یکی از سیاست های ما در دولت دوازدهم 
با همکاری دو شرکت کشتیرانی و نفتکش، توسعه صنعت کشتی 
سازی داخلی است که با اجرای این برنامه و اصالح مقررات بنادر 
می توانیم با توجه به ظرفیت های بنادر چابهار، شــهیدرجایی و 
امام خمینی در جنوب و بنادر حاشیه دریای خزر ایران را به یک 

مرکز مهم تجارت کاالی منطقه ای تبدیل کنیم.

با اعالم جزئیات بودجه سال 97 پیش بینی می شود

 حرکت پرشتاب 
در اقتصاد  

نگـاه روز

3

انگلیس در ترازو !

کرمانشاه را از یاد نبریم

اخذ مالیات از فعاالن 
اقتصادی فضای مجازی

5

2

نصرت اله تاجیک

مهناز همتی

 دوشنبه
 20آذر 1396 

 22 ربیع االول  1439 
11December 2017 

 د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
 شماره 3642   

 تک شماره 1000 تومان 
 8 صفحه

روزانهم صبح اریان

ایجاد اشتغال با اتمام طرح های نیمه تمام
دو تحول بزرگ اقتصادی در کشور

7



2 اخباردوشنبه 20  آذر 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3642

رهبر معظم انقالب در دیدار علیرضا کریمی:

واقعاً احساس عزت کردم

علیرضا کریمی، کشــتی گیر ســرافراز کشــورمان ظهر امروز با 
رهبرانقالب دیدار کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی دیروز در دیدار علیرضا کریمی کشتی گیر 
ســرافراز کشورمان در مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال جهان 
و خانواده ی او، از خودگذشتگی و عزت آفرینی این پهلوان جوان را 

مورد تجلیل و تقدیر قرار دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحسین اقدام علیرضا کریمی، کار بزرگ 
او را از ســنخ کار پهلوانان نامداری همچون پوریای ولی دانستند و 
گفتند: من از اینکه نشــان دادید جوانی از جوانهای ما حاضر است 
برای یک هدف بزرگ و بلند پا بر روی نفس خود بگذارد و از حق 

قطعی و قهرمانی مسلم صرف نظر کند، واقعاً احساس عزت کردم.
ایشــان افزودند: قدر این کار را بدانیــد و اجر معنوی آن را از خدا 
بخواهید، البته مسئوالن نیز نباید در تجلیل و پاداش مادی کوتاهی 
کنند.پیش از این رهبر انقالب با صدور پیامی از قهرمانی تیم ملی 
وزنه برداری و اقدام کشــتی گیر کشورمان علیرضا کریمی تقدیر و 
اظهار کرده بودند: از تیم قهرمان در مســابقات جهانی وزنه برداری 
که موجب خرســندی ملت ایران شدند تشــکر می کنم و از آقای 
علیرضا کریمی، پهلوان سرافراز کشــورمان که نماد عزت ایرانیان 

شد از صمیم دل قدردانی می نمایم.

طرح فیلترینگ غیرهمسان تکذیب شد

وزیر ارتباطــات گفت: موضوعی که اخیــرا تحت عنوان طرح 
فیلترینگ غیرهمســان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از 
اســاس کذب است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد 
آذری جهرمی با انتشــار توئیتی در صفحه شــخصی خود در 
شبکه اجتماعی توئیتر تاکید کرده است: تاکنون طرحی با این 
مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشــده است.وزیر ارتباطات 
اخیرا در نشســت خبری درباره طرح غیرهمسان ســازی نظام 
پاالیش متناسب با استفاده افراد گفته بود: تا حدی برای اجرای 
این نظام  آمادگی داریم، دادســتانی شروطی داشت که به آنها 
پاســخ داده ایم و در صورت صدور مجــوز آمادگی اجرایی این 

نظام را داریم.

دالر به باالترین نرخ سال رسید

در بازار دیروز ســکه تمام طرح جدید مجددا افزایشی شد و با 
افزایش ۲۲ هزار تومانی به یک میلیون و ۴1۹ هزار تومان رسید. 
همچنین دالر آمریکا با ۲۷ تومان افزایش قیمت ۴۲1۷ تومان 

عرضه می شود که باالترین نرخ امسال است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در بازار سکه به غیر سکه تمام 
طرح جدید که افزایشــی شده اســت، نیم و ربع سکه  11 هزار 
تومان کاهش قیمت دارند که به ترتیب ۷۰1 و ۳۹۹ هزار تومان 
فروخته می شوند.در بازار ارز پوند انگلستان با بیشترین کاهش 
روبرو شــده و 5۸1۳ تومان قیمت دارد. همچنین یورو 5۰۲۳ 
تومان، یــوان چین ۶5۹ فروخته می شــود. در این میان دالر 
آمریکا بار دیگر افزایشــی شده است و ۴۲1۴ تومان عرضه می 
شــود.قیمت طال نیز افزایشی شده اســت؛ به طوریکه هر گرم 
طالی 1۸ عیار 1۲۸ هــزار و ۶۳۸ تومان، هر مثقال طال 55۷ 
هــزار و ۲۰۰ تومان و هر اونس طال در بازار جهانی 1۲۴۸ دالر 

معامله می شود.

 ظرفیت ایجاد صدهزار اشتغال
  در صنایع کوچک در کوتاه مدت

رئیس ســازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعتي: هم اکنون ۷۰ تا ۹۰ هزار از بنگاههاي 
صنایع کوچک و متوســط زیرظرفیت کار مي 
کند. .صادق نجفي در حاشــیه مراسم امضاي 
تفاهم نامه و چهارمین نشســت به همرساني 
فناوري محور بنگاههاي کوچک و متوسط ایران 
و کــره جنوبي در مصاحبه با خبرگزاري صدا و 
سیما افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد 
صنایع ما شامل صنایع کوچک و متوسط است 
اولویت اصلي ما رونق تولید ، بازاریابي ، ارتقاي 
فناوري و بهــره وري در این بنگاههاســت تا 
بتوانیم شرایط موجود را عوض کنیم.وي اضافه 
کرد: هم اکنون بنگاههاي کوچک و متوسط ما 
از ده درصد تا صددرصد ظرفیت اســمي فعال 
هستند و به طور میانگین 5۰ درصد بنگاهها با 
ظرفیت کامل کار مي کنند که علت به ظرفیت 
نرسیدن بقیه بنگاهها مشکالت اداري، بانکي، 
مدیریتي، پایین بودن بهره وري و نبود فناوري 
روز و راهبرد در بنگاههاست.نجفي گفت: از آنجا 
که بنگاههاي کوچک و متوسط سهم زیادي در 
فعالیت صنعتي دارند باید این بنگاهها در حوزه 
بازرگاني و بازاریابي فعال شــوند ضمن اینکه 
باید زیرســاخت هاي موجود مانند ایکس ري 
و گمرک نیز شهرک هاي صنعتي وجود داشته 
باشد البته ایجاد مجموعه هاي بزرگ بازاریابي 
یکــي از نیازهاي اصلي اســت که مي تواند در 
کنار خدمات بنگاههاي کوچک نقش مکمل را 
ایفا کند اما باید دانســت که جمع کردن این 
همه شرکت و بنگاه کوچک و متوسط ذیل یک 
تا ده شــرکت کار مشکلي است.رئیس سازمان 
صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي با اشاره 
به اینکه تاکنون به شاخص هاي توسعه و تولید 
کم توجهــي کردیم برندســازي را از نیازهاي 
امروز صنایع کوچک و متوسط و اقتصاد کشور 
دانســت و گفت: ما بایــد در حوزه هایي مانند 
لباس و کاشــي بتوانیم 1۰ برند برتر داشــته 
باشیم تا بقیه واحدها زیرنظر این برندها فعالیت 
کنند.البته مسئول برندسازي ، سازمان صنعت 
، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است.

نجفي با بیان اینکه تا دو هفته دیگر کل صنایع 
کوچک و متوســط را در شاخه هاي مختلف 
و براســاس درصد فعالیت و میزان بازار دسته 
بندي خواهیم کرد گفــت: امیدواریم با فراهم 
شدن شــرایط براي فعال شدن این بنگاههاي 
کوچک و متوسط در آینده اي نزدیک تحولي 
در صنایع کشور ایجاد کنیم .وي افزود: البته در 
سال ۹۷ نیز بودجه خوبي براي صنایع کوچک 
و متوسط پیش بیني شده است که در این باره 

کمک کننده خواهد بود.

خبر

خبر

مرد          م براي اصالح د          نيا چيزي از د          ين را 
ترك نمي گويند          ، جز آنكه خد          ا آنان را 

به چيزي زيانبار تر د          چار خواهد           ساخت.
 حضرت علی)ع(

کالم  نور

ســید کامل تقوی نــژاد می گوید ســازمان امور 
مالیاتی در صدد اســت که از فعــاالن اقتصادی 
فضای مجــازی مالیات دریافت کند، ولی در این 
زمینه بــا چالش هایی هم رو به روســت اعم از 

تعیین مشمولیت های مالیاتی آن ها.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، ســید کامل 
تقوی نژاد در چهاردهمین کنفرانس فنی ساالنه 
مجمع مقامات مالیاتی کشور اظهار کرد: حرکت 
به سمت نظام مالیاتی مطلوب موضوعی اجتناب 
ناپذیر اســت که در دو بعد دیجیتالی شــدن و 

اصالح قوانین انجام می شود.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در طی سالیان 
گذشته در پی راه اندازه ســامانه های الکترونیک 
برای پروسه های مختلف اظهار و پرداخت مالیات 
بوده است. در این زمینه چندین سامانه راه اندازه 
شده که از طریق پورتال عملیات مودیان مالیاتی 
قابل دسترســی اســت. همچنین نرم افزارهای 
دیگری هم راه اندازی شــده که اموری مانند حل 

اختالفات مالیاتی رو پشتیبانی می کند.
رئیس ســازمان امور مالیاتی اظهــار کرد: طرح 
جامع مالیاتی ســازمان نیز از حدود 1۰ ســال 
گذشــته در قالب 5 محــور و ۳۲ پروژه طراحی 
شده است.وی بیان کرد: درباره اصالح قانون نیز 
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم دو سال پیش 
به تصویب رسید. در این زمینه جرایم مالیاتی و 
نحوه برخورد با آنها تعیین شــد که از نقاط قوت 
این قانون بــود. همچنین قانون مالیات بر ارزش 
افزوده هم 1۰ سال است به صورت آزمایشی اجرا 
می شود و اکنون نیز الیحه دائمی با اصالحاتی در 

دست بررسی مجلس برای تصویب است.
تقوی نژاد همچنیــن بیان کرد: دربــاره اقتصاد 
و خدمــات دیجیتال باید بگویــم که دیجیتالی 
شــدن در ایــران روز به روز در حال گســترش 
است. شناســایی فعاالن اقتصادی فضای مجازی 
و تعیین مالیات برای آن هــا یکی از چالش های 
ماست که ســازمان امور مالیاتی اقدامات الزم را 

برای شناسایی آن ها کلید زده است.
اما تعیین مشمولیت های مالیاتی کسب و کارهای 
مجازی و تعیین مقر آن ها، خصوصا کسب کارهای 
بین المللــی بــا توجه به ابعاد کســب و کارهای 
مجــازی همانند مکان اســتقرار ســرور، محل 
اداره و پشتیبانی ســرور، محل اداره و پشتیبانی 
وب ســایت، محل پرداخت و دریافت وجه، محل 

تولید کاالی دیجیتال با مشکل مواجه هستیم.
تقوی نژاد در حاشیه این برنامه اظهار کرد: در سال 
1۳۹۶ بالغ بر 1۰۰ هــزار میلیارد تومان مالیات 
پیش بینی شــده بود که ۸5 درصد آن در هشت 
ماه محقق شده است. هرچه به پایان سال نزدیک 
می شــویم رقم تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر 
می شــود. همچنین در الیحه بودجه ســال ۹۷ 
بالغ بر 1۰5 هزار میلیــارد تومان درآمد مالیاتی 
و ۲۳ هزار میلیارد تومان آن عوارض و درآمدهای 
گمرکی پیش بینی شــده است. فقط 5 درصد از 
درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال برای سال ۹۷ 
رشد کرده است و واقع بینانه تر نسبت به سال های 
گذشته پیش بینی شده است.رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی در پاسخ به این مسئله که در ماه های 
اخیر به بانک ها برای ارائه اطالعات حســاب های 
بانکی اولتیماتوم 1۰ روزه داده شده بود، توضیح 
داد: اکثر بانک های دولتی و خصوصی با برگزاری 
جلسات در شورای هماهنگی بانک های دولتی و 
کانون بانک های خصوصی برگزار شــد، همکاری 
داشــته و اکثر بانک ها تفاهم نامه را امضا کرده و 
برای سازمان ارسال کردند. همچنین راه دیگری 
ارائه شده که ســازمان نیز مخالف نیست، بدان 
معنا که بانک هــا اطالعات را به صورت تجمیعی 
در اختیار بانــک مرکزی قرار داده و اکنون بانک 
مرکزی مشغول نوشتن سامانه ای بوده تا آن طور 
که سازمان مالیاتی اطالعات را نیاز دارد در اختیار 
مــا قرار گیرد که از آن برای تشــخیص و وصول 
مالیات استفاده خواهد شد. روند همکاری  بانک ها 
و بانک مرکزی مطلوب و مناســب بوده اســت و 

امیدواریم امسال به موفقیت بیشتری برسیم.
تقوی نژاد درباره اینکه آیا استفاده از این اطالعات 
به بررسی اظهارنامه های عملکرد سال ۹5 خواهد 
رســید، گفت: قطعاً اطالعات مــورد نیاز نه تنها 
از طریــق سیســتم بانکی بلکه از طریق ســایر 
دســتگاه هایی که طبق قانون مکلف هســتند، 
بالفاصله در اختیــار ادارات کل اســتان ها قرار 
می گیــرد و ممیزان مالیاتــی آن را به اطالعات 
موجــود الصاق کــرده و در رســیدگی ها مورد 
استفاده قرار می دهند.وی در مورد کسب وکارهای 
مجازی نیز بیان کرد: بررســی ها نشان می دهد 
در حــال حاضــر 1۴ درصد اقتصــاد جهانی در 
بخش های مجازی و دیجیتال اســت، همچنین 
بررســی ها در کشور ما نشان می دهد، این کسب 
و کارها ۲ تا ۳ درصد هســتند و هماهنگی هایی 
با صاحبان مشاغل و دســتگاه ها انجام دادیم، تا 
بتوان آن دسته از کســانی که مشمول پرداخت 
مالیات هستند، مالیات شــان وصول شود.رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتی افــزود: گردش مالی 
شــرکت های مجازی رقم باالیی است، اما از سود 
باالیی برخوردار نیســت و شرکـــت هایی که در 
حمل ونقل عمومی فعالیت می کنند، به دلیل آنکه 
تاکسی و ماشــین های کرایه عمومی از پرداخت 
مالیــات معاف هســتند، مالیات مشــمول خود 
رانندگان نمی شــود، اما اگر شــرکت ها براساس 
مستندات سود داشــته باشند، از سود آنها طبق 
قانون مالیات اخذ می شود.تقوی نژاد درباره اینکه 
چرا رقم پایه مالیاتی و آستانه تعیین شده از 5۰۰ 
میلیون تومان به 5 میلیارد تومان افزایش یافت، 

گفت: با بررســی دقیق و کارشناسی تحت هیچ 
شــرایطی تجدیدنظر یا عقب نشینی نبوده است. 
بررســی کرده ایم، اگر فردی یک میلیارد تومان 
خرید و فروشــی داشــته باشــد، حتی اگر سود 
هم کرده باشــد با ضریب متعلقه کل درآمد آن 
15۰ میلیون تومان اســت که معــاف از مالیات 
است. بنابراین بررســی کردیم که این اطالعات 
اخذ می شود، اما مالیاتی نخواهد داشت، بنابراین 
بســیاری از مردمی که به فعالیت های اقتصادی 
اشتغال نداشــتند رفت وآمد آن ها موجب اذیت 
شود و رقم معقول آستانه مالیاتی همان 5 میلیارد 

تومان است که مورد رصد قرار می گیرد.
بــه گفتــه او بســیاری از کســانی کــه چنین 
گردش هایــی دارند، جزو مؤدیان ما محســوب 
می شوند و از بررسی این تراکنش ها به این نتیجه 
رســیدیم که ۲۶۰۰ مورد قبــاًل پرونده مالیاتی 
نداشتند و ۴۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تشخیص 
دادیم و ۴۰۰ نفر از آنها تاکنون رســیدگی شده 
و از این تعــداد ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات اخذ 

شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد انتقادات 
نسبت به افزایش مالیات واحدهای تولیدی توضیح 
داد: مالیات براساس قانون اخذ می شود اینکه یک 
بنگاه ادعا دارد مالیات زیاد برایش تشخیص داده 
شده قابل بررسی است اما شاید فنی و کارشناسی 
نباشد. شاید یک بنگاه اســناد و مدارک زیان ده 
بودن ارائه کند و قطعاً در بررسی ها مشخص شود، 
مالیاتی پرداخت نخواهد کرد. همچنین صادرات 
و بخش کشاورزی مشمول مالیات نیستند، حدود 
۴۰ درصد از تولید ناخالــص داخلی از پرداخت 
مالیات معاف هستند. بنابراین هر بنگاه براساس 
میزان ســودی که کرده اســت، مالیات پرداخت 
می کند.تقوی نژاد در مورد رقم های متنوع درباره 
فــرار مالیاتی اعالم می شــود، عنــوان کرد: فرار 
مالیاتی تابع اقتصاد زیرزمینی بوده و علت تفاوت 
ارز ارقام به ناشناخته بودن فعالیت های زیرزمینی 
برمی گــردد، اما براســاس فرمول های مختلف و 
سهم ما از تولید ناخالص داخلی در کشور ما 1۴ 
تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیش بینی 
می شــود که البته مربوط به سال گذشته است و 
در همان ســال نیز 5 هزار میلیارد تومان درآمد 
جدید وصول کردیم که ناشی از تکمیل سامانه ها 

بود که ۳۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شدند.

تقوی نژاد اعالم کرد:

اخذ مالیات از فعاالن اقتصادی فضای مجازی

آگهی احضارمتهم 
بدینوسیله طبق ماده 1۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
اسحاق یعقوبی عسگر آبادی که به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی شعبه هفتم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب در پرونده کالسه به شماره 
بایگانی ۷ د/۹51۶۶۰ می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
بوی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی دراین شعبه دادیاری 
حاضر شوید و از خود دفاع نماییدو درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفی وکیل این شعبه درحقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام 
به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا 

روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 1۶۴۸
آگهی ابالغ دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: ۹۶/ح۳۶1/1 وقت رسیدگی:۹۶/1۰/۲5 ساعت 15

خواهان: مسعود گودرزی 
خوانده: 1( علیرضا پنجعلی  ۲( وحید جدی 

تاخیر  و  انضمام هزینه دادرسی  به  ریال  خواسته: مطالبه وجه چک ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
در تادیه 

خواهان دادخواستی تسلیم حوزه 1 حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه 
نموده است که پس از ثبت وقت رسیدگی بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 
و یا یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و دروقت باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند، که در صورت 

حضور در مدت معین دادخواست فوق ابالغ شده محسوب خواهد شد. م/الف 1۶۷۰
خوارزمشاهی- رییس حوزه یکم حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
فریبرز جیحونی پور فرزند عبدالعلی به اتهام سرقت  در پرونده کالسه  ۹۶۰۲۶۰/ ب 
5 شعبه دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یکماه در 
شعبه جهت رسیدگی حاضر در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا 
عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به 
رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز 

محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 1۶5۰
شعبه 5 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- محمد نجف فریدان 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای شاهپور چزانی شراهی

به تقاضای واخواهی شکات پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸۲۸۸۳۶۰۰۷۲۶ شعبه  با توجه 
1۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) 1۰۳ جزایی سابق( بطرفیت شاهپور 
جزانی و تعیین وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۶/11/۰1 ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده  ۷۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م/ الف 1۶5۲
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر ) 103 جزایی 
سابق( - مرضیه پور محمدی لیش 

گواهی حصر وراثت
خانم زهرا فدایی شماره شناسنامه ۲15  کد ملی ۴۹1۰۶۶۶۰۲۸  فرزند اسماعیل 
متولد 1۳۴۹ صادره از قریه هفت کرج به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹۶/ح ۴1۲/۲ تقدیم این حوزه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان اسمعیل فدائی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 
۳۰۹  کدملی 55۶۹۸۸۳۸1۹ طبق گواهی فوت شماره ۴۴۹۷1۴ ف/ 1۹ در تاریخ 

۹5/1۲/۰۷ دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
1. نام و نام خانوادگی: حمید فدائی   متولد: 1۳5۲    نام پدر: اسمعیل     کد ملی: 

۰۰۶۷5۰۷1۳1     شماره شناسنامه: ---   صادره:کرج     نسبت با متوفی پسر
۲. نام و نام خانوادگی: مجید فدائی   متولد: 1۳۶۰    نام پدر: اسمعیل     کد ملی: 
۰۰۷1۹۴۲51۳     شماره شناسنامه: 1۶۲55  صادره:تهران      نسبت با متوفی پسر

۳.  نام و نام خانوادگی: سعید فدائی   متولد: 1۳۶۷    نام پدر: اسمعیل     کد ملی: 
۰۰۸۴۴5۹۰۶۹      شماره شناسنامه: ---   صادره:شهرری     نسبت با متوفی پسر

۴. نام و نام خانوادگی: زهرا فدائی   متولد: 1۳۴۹    نام پدر: اسمعیل     کد ملی: 
۴۹1۰۶۶۶۰۲۸      شماره شناسنامه: ۲15    صادره: شهریار      نسبت با متوفی دختر
5. نام و نام خانوادگی: معصومه عنایتی خرزوقی  متولد: 1۳۳۲    نام پدر: علی اکبر      
کد ملی: ۴۹11۳۳۴۹۰۸      شماره شناسنامه: ۲    صادره:شهریار      نسبت با 

متوفی همسر
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
ابالغ گواهی مربوط صادر  از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

خواهد شد. م/الف 1۶۷۶ 
اکبر نیا- رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

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

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

فاقد سند رسمي
موضوع  اول  هیات  مورخ۹۶/۸/۳۰     1۳۹۶۶۰۳۳1۰۹۰۰۲1۳۹ شماره  راي  برابر 
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-   ملک  ثبت   حوزه  ثبتي  واحد  در 
 ۲۴۴ شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  دربرزی  حسینی  حسن  آقای  متقاضی 
بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به استثنای بهای ثمن اعیان به 
مساحت 1۶۲/۸۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲۴۹ فرعی از 15۷- اصلی 
به استثنای بهای ثمن اعیان واقع در صحرای ویان، خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین حسینی دربرزی بصورت قولنامه عادی که مالکیت آن ذیل ثبت صفحه ۲۲۹ 
دفتر ۳۴۳ ثبت و صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهي است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۹۰۶۸/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۹/۲1 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/1۰/۶

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت علی اکبرنظری چالشتری فرزند عباسعلی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۴۴5۰۰5۷۸ ازاین دادگاه  درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی نظری چالشتری فرزند نجاتعلی 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ـ  تاج بیگم دهقان چالشتری فرزند سیف اله متولد 1۳۳۲ ش ش ۲۹۰۰ ) همسر(  1

ـ علی اکبرنظری چالشتری فرزند عباسعلی  متولد 1۳5۴  ش ش 5۶ )فرزند( ۲
ـ  بهنام نظری چالشتری فرزند عباسعلی متولد1۳5۶  ش ش 1۹ )فرزند( ۳
ـ زهرا نظری چالشتری فرزند عباسعلی متولد 1۳۶1 ش ش ۴۰ )فرزند( ۴

ـ صدیقه نظری چالشتری فرزند عباسعلی متولد 1۳۶۸ ش ش ۴۶1۰۰۶۳۴۳۷ )فرزند( 5
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
رحمان آماده  – رئیس شعبه  شورای حل اختالف  شماره 5 شهرستان شهرکرد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای سعید گروسیان 

شاکی امور آبفار شهرستان نور شکایتی به طرفیت آقای سعید گروسیان دایر بر انشعاب غیرمجاز 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸1۹۸۸۳۰۰۶1۷شعبه 
سوم دادگاه عمومی بخش چمستان 1۰۲ کیفری دو سابق  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۹۶/11/۲۸ساعت ۸:۳۰تعیین که به دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد و متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد م.الف ۹۶/۶۲۹
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان محمدرضا رضوانی گیل کالیی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به اشکان لک فرزند حسنعلی 

خواهان خاتون آزادی لطف  دادخواستی به طرفیت خوانده اشکان لک فرزند حسنعلی  
به خواسته الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک باب واحد مسکونی به متراژ ۸۰متر 
ارجاع  این شعبه   به  اصلی مطرح که  از یک  ثبتی 15۶1۶فرعی  دارای پالک  مربع 
عمومی حقوقی  پرونده  کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۶۴۰۷۰۰۸۰۸شعبه ۷دادگاه  به شماره  و 
شهرستان شهریارثبت و وقت رسیدگی مورخ1۳۹۶/11/1۸ساعت 11 تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده اشکان لک فرزند حسنعلی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه  پس ازتاریخ  انتشار آگهی 
به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.م.الف:۲۹۶۰۴
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : ۹1۰/1/۹۶ وقت رسیدگی :۹۶/11/۲ ساعت1۰/۳۰      حوزه 1 
خواهان:حسین رضا بخشی    خوانده:مهریه قاسمی-یاوراحدی  

خواسته: مطالبه وجه چک 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
تاریخ  از  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود.  نوبت در یکی  مراتب یک 
نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن جهت تبادل لوایح درشعبه 

حضوریابید خواهد بود.م.الف:۲۹۶۰۰
دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

بازداشت 42 متهم در پرونده بانک 
سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، جعفری دولت آبادی با اشاره به 
اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی پیرامون 
معوقات بانکی، اظهار داشــت: عده ای گفته اند در دوران احمدی 
نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون 
اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری 
نموده و اسامی ۲۰ نفر از بدهکاران بانکی را اعالم کرده که بازتاب 

زیادی در رسانه ها داشته است.
دادســتان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعالم 
داشت: اوالً فهرست اولیه که در رسانه ها به آن اشاره شد، متضمن 
پرونده هــای کیفری، ثبتــی و حقوقی بوده و شــمار کمی از این 
فهرســت مربوط به پرونده های کیفری است.وی افزود: بانک ها به 
چند طریق می تواننــد معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری نمایند. 
روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اســناد رســمی 
اســت که اصوالً ارتباطی با مراجع قضایی پیــدا نمی کند. طریق 
دیگر برای مطالبه از ســوی بانک ها، تقدیم دادخواســت است که 
در محاکم حقوقی رســیدگی و اتخاذ تصمیم می شــود. هم چنین 

دادخواســت های ورشکســتگی در این محاکم رسیدگی می شود 
کــه ارتباطی به دادســرا ندارد.جعفری دولت آبــادی در خصوص 
پرونده های مرتبط با دادســرای تهــران در رابطه با معوقات بانکی 
ضمــن تشــکر از همکاری های بانک مرکزی در اصالح فهرســت 
بدهکاران بانکی به ویژه از ســال 1۳۹۲ به بعد اظهار داشــت: در 
فهرســت اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادســرای تهران بود 
که در یکی از جلسات ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد 
کارگروه متشــکل از اعضای نمایندگان تمام دســتگاه های عضو 
برای بررســی و پیگیری این معوقات تشکیل شــود و از اقدامات 
این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کالن بانکی است 
که پس از پیگیری های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، 
اخیراً یک فهرســت پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای 
تهران ارســال شده و این دادســتانی موضوع را به دادسرای پولی 
- بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی های انجام شده پنجاه 
فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – 
بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده ها منجر به صدور حکم 
شــده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رســیدگی است و تعدادی 
نیز در مرحله تحقیقات است.دادســتان تهران با تصریح به این که 
پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند 
آنچه در حوزه آســیب های اجتماعی ادعا می شــود، قوه قضاییه را 
مســوول کاســتی ها ندانیم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهیالت 

کالن جرم محســوب نمی شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم 
بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، 
تاسیس شرکت های صوری و یا از طریق رانت خواری اخذ شود.وی 
در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات 
بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده 
که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری های زیادی انجام شده است. 
بانک سرمایه در آبان ماه سال 1۳۹5 فهرست ۳1 نفره از بدهکاران 
خود را به دادستانی تهران اعالم نمود که در حال حاضر 1۰ نفر از 
افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشــت به سر می برند که 
مجموع بدهی سی و یک نفر، ۸ هزار میلیارد تومان است. برخی از 
این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آن ها معذوریم، 
طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش 
آن در محکمه، مجدداً بازداشــت شــدند، لذا این ادعا که دستگاه 
قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.دکتر جعفری دولت آبادی 
در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق 
ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته اند را 
۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعالم نمود که تعدادی از 
آن ها با تودیع وثیقه آزاد شــده اند.وی افزود: در حال حاضر 1۰ نفر 
در رابطه با معوقات و تسهیالت کالن بانک سرمایه در بازداشت به 
سر می برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از ۸ هزار میلیارد معوقات 

بانک سرمایه وصول شده است.
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انگلیس در ترازو!
*نصرت اله تاجیک

از آن جا که بوریس جانســون وزیر خارجه انگلیس با خواسته مشخصی به 
ایران سفر کرده، ضروری اســت طرف ایرانی هم خواسته یا خواسته های 
مشــخصی داشته باشد تا سفر به تعارف و یا انفعال برگزار نگردد لذا برای 
ترسیم وضعیت کنونی انگلیس با مثالی شروع می کنم تا تصویر بزرگی از 
اروپا ارائه دهم. در ســال ۲۰1۰ یکی از اســانید انگلیسی در کالس دوره 
ام بی ا در کالج نیوکاسل گفت امروز ۶۰ ملیون پوند به عنوان آخرین قسط 
بدهــی انگلیس به آمریکا بابت هزینه های جنــگ جهانی دوم بعد از ۶5 
ســال پرداخت شــد! او ادامه داد ای کاش ما هم در جنگ هم چون آلمان 
شکســت می خوردیم اما االن می توانستیم ماشین بی ام و تولید کنیم و نه 
مصرف کننده ماشــین های آلمان شکســت خورده در جنگ دوم جهانی و 
ژاپن شکســت خورده در جنگ اول جهانی باشیم!بعد از تحوالت برگزیت 
بســیاری از تحلیل گران مســائل اروپا مخاطرات داخلی و خارجی، هزینه 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد اروپا و جهان و آشــفتگی و به هم 
ریختن نظم و چهره اقتصادی دنیا را یادآوری می کردند و انگلیس و اتحادیه 
اروپا همچنان درگیرودار این گونه مســائل هستند. در آن زمان با توجه به 
درصد موافق و مخالف نزدیک به هم نظرســنجی ها همه می پنداشتند در 
کنار اقتصادمحوری و تجارتپیشــگی، خوی و فرهنگ خودبرتربینی مردم 
انگلیس بیشــترین تاثیر را بر تصمیم آن ها بــرای ماندن و یا بیرون رفتن 
از اتحادیه بر جای گذارد. از ابتدا نیز دســته ای از تحلیل گران می دانستند 
که سیاســتمداران انگلیسی این بار باید دست به بازی هنرمندانه ای بزنند 
تا توازنی بین الزامات جهانی و منطقه ای از یک ســو و احساس ضرر مردم 
انگلیس در ماندن در اتحادیه اروپا برقرار کنند تا هم ثبات داخلی کشــور 
را به هم نزنند و هم در اروپا و جهان مســبب آشفتگی اقتصادی اجتماعی 
این قاره که پس لرزه های این زلزله سیاسی قریباً شروع خواهد شد معرفی 
نشوند.با تأیید مردم برای خروج از اتحادیه اروپا که تحلیل گران پیش بینی 
می کردند انگلیس یک نقش فراآتالنتیکی برای نزدیکی بیشــتر با آمریکا 
برای خود تعریف خواهد کرد، حزب محافظه کار خانم ترزا می را جانشین 
دیوید کامرون کرد که با اشتباه محاسبه خود کناره گیری نمود. اما ترزا می 
نیز با اشــتباه محاسبه دیگر در انتخاباتی زودرس نتوانست دولت تشکیل 
داده و دولت ائتالفی دارد. بنابراین انگلیس در شرایط کنونی هم مشکالت 
اســتقرار دولت دارد و هم دولتش دارای مشکالت عدیده ای ناشی از اثرات 
خروج از اتحادیه اســت. به همه این مشکالت اضافه شدن ترامپ و به هم 
ریختن دنیا را نیز باید اضافه کرد که آن نقش فراآتالنتیکی هم منتفی شد 
و انگلیس هم چنان با مشکالت خود دست و پنجه نرم می کند. اختالفات 
انگلیس با آمریکا بر ســر مســئل منطقه ای و بین المللی و حتی رد و بدل 
کردن سخنان تند ترامپ و ترزا می در مورد توئیت ویدئوی اسالم ستیزانه 
اعضای حزب انگلیس اول و اختالف نظر بر سر برجام، بیت المقدس و شمار 
دیگری از مســائل موقعیت داخلی و جهانی انگلیس را مشخص می کند. 
و هم اکنون زمانی اســت که انگلیس خود را از زیــر یوغ آمریکا خارج و 
سیاست های مستقلی در برابر سایرین و از جمله ایران اتخاذ کند.از سوی 
دیگر همین انگلیس در کنار آمریکا و بعضی دیگر از کشــورهای غربی با 
دخالت در روند بهار عربی و با همکاری کشــورهای هم پیمان خود نظیر 
عربســتان، ترکیه و قطر باعث مصائبی در عراق، سوریه و یمن شده اند و 
االن به جامعه جهانی بدهکارند. و این بدهکاری به ایران بســیار بیشتر از 

دیگران است.       ادامه دارد

 طرح حذف برخی تعطیالت 
رسمی کشور

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی از طرح 
حذف برخی تعطیالت رســمی کشــور در کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اســالمی در آینده ای نزدیک 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، امیرآبادي 
در جلســه گفتگوي بخش خصــوص و دولت تصریح 
کرد: در صورت تصویب این طرح چهار تا شــش روز از 
تعطیالت کشور حذف خواهد شد. وي افزود: به عنوان 
مثال حضرت امــام خمینی )ره( 15 خــرداد را برا ي 
همیشه عزاي عمومي اعالم کرده نه تعطیل عمومي در 
حالي که این روز در تقویم رسمی کشور تعطیل عمومي 
اســت. آقاي امیر آبادي خاطر نشان کرد: تعطیلي ۲۹ 
اسفند بسیاري از بانک ها را براي حسابرسي آخر سال 
با مشکل مواجه کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس 
شوراي اسالمي همچنین تعطیلي 1۲  فروردین را مورد 
توجه قــرار داد و گفت: زماني کــه تعطیلي ۲۲ بهمن 
براي پیروزي انقالب وجود دارد به نظر مي رسد نیاز به 
تعطیلي 1۲ فروردین نیست.نماینده مردم قم در مجلس 
شوراي اسالمي خاطر نشــان کرد در زمینه حذف این 

تعطیالت مذاکراتي انجام شده است.  

سهم 400 تریلیون ریالی 
نهادهای نظامی از بودجه 97

با ارائه الیحه بودجه سال ۹۷ توسط رییس جمهور به 
مجلس شورای اسالمی، ازقام بودجه نهادهای نظامی 
از جمله ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان 
بسیج مشخص شــد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
دولت در بخش مــاده واحده و جداول کالن منابع و 
مصارف بودجه، بودجه دستگاه های مختلف از جمله 
نهادهای نظامی را تعیین کرده اســت.براین اســاس 
بودجه وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، 
ارتش، سپاه پاسدارن و بسیج به شرح زیر است:وزارت 
دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح:  ۴۴ تریلیون و ۹۷1 
میلیارد و ۳55 میلیون ریال - ستاد مشترک ارتش: 
۹۷ تریلیون و هشتاد میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال - 
ستاد مشترک سپاه پاســداران:۲۶۷ تریلیون و ۳۶۶ 
میلیارد و ۹۷1 میلیون ریال - ســازمان بســیج: 11 
تریلیون و ۸۰۴میلیارد ۸۴۳ میلیون ریال.از مجموع 
بودجه وزارت دفاع، مبلغ 1۹ تریلیون و ۶5۹ میلیارد 
و 1۳۸میلیون ریال  برای تقویت بنیه دفاعی و ارتقای 
توان دفاعی کشــور در نظر گرفته شده است. بر این 
اساس سهم نهادهای نظامی کشور از بودجه سال ۹۷ 

بیش از ۴۰۰ تریلیون ریال است.

یادداشتخبر

رئیس مجلس در نطق دیروز خود از فضاحت 
آمریکا و کشورهای عربی منطقه در همراهی 
با تصمیم رژیم صهیونیســتی سخن گفت و 
افزود: اگر کشــورهای عربی حساب خود را 
جدا نکننــد از حیثیت خود چیزی نخواهند 
گذاشت و کشورهای مســلمان را در مقابل 

خود خواهند دید.
به گزارش زمان به نقــل ازخبرآنالین، علي 
الریجاني رئیس مجلــس در دقایق ابتدایي 
جلسه علني دیروز با اشاره به حوادث منطقه 
ادامــه داد: در روزهاي گذشــته اتفاقاتي که 
در منطقــه رخ داد، هیچ یک به اندازه اقدام 
ناشیانه رئیس جمهور آمریکا در مورد دستور 
جا به جایي ســفارت این کشور در فلسطین 
اشغالي، قلوب مسلمانان را آزرده نکرد. حتي 
کشورهاي دوست آمریکا این اقدام ناپسند را 
تقبیح کرده و کشورهاي مسلمان هم در برابر 

این اقدام موضع گیري کردند.
رئیس مجلس با اشاره به این نکته که »هیچ 
یک از روســاي جمهوري گذشــته آمریکا 
چنین رفتاري ناشایستي نداشتند اما رئیس 
جمهور فعلــي آمریکا بعد از تماس تلفني با 
برخي از روساي کشورهاي عربي با گستاخي 
به چنیــن اقدامي دســت زد«، اظهار کرد: 
اخبار پشــت صحنه حکایت از این دارد که 
این کار در چارچوب طرحي انجام شده است 
کــه از قبل با برخي از کشــورها در حمایت 
از رژیم صهیونیســتي و به فراموشي سپردن 
ماجراي فلسطین هماهنگ شده بود. که اگر 
چنین باشد این کشورها تمام حیثیت خود 
را براي هیچ، حــراج کردند.او تأکید کرد: ما 
نمي خواهیم چنین اتفاقاتي را باور کنیم. اما 

محاسبات ساده نشان مي دهد که آمریکا در 
این ماجرا چه فضاحتي ایجاد کرده است. اگر 
کشــورهاي عربي حساب خود را جدا نکنند 
از حیثیت خود چیزي نخواهند گذاشــت و 
کشورهاي مسلمان را در مقابل خود خواهند 
دید. رئیس مجلس به اشــاره به سفر ترامپ 
به عربســتان گفت: چندي پیش در مانوري 
سیاســي که ترامپ در منطقه داشت، حرف 
هاي جدیدي ســر داد. او در ازاي آن حدود 
5۰۰ میلیــارد دالر از پول هاي منطقه را به 
جیــب زد و با کمال وقاحت اعالم کرد وقتي 
ســعودي ها وعده پول به ما دادند در جلسه 
شان حاضر شدم. حتي اخیرا از کشور بحرین 
نگذشــت و با پررویي در توئیت خود اعالم 
کرد که پول خوبي از فروش ســالح به این 
کشور به دست آوردم. نتیجه بذل و بخشش 
کشــورهاي منطقه را آمریکا اینگونه پاسخ 
گفــت. پول را از آنها گرفــت اما همه آرمان 

هاي عربي را به پاي اسرائیل ذبح کرد.
رئیس مجلس ادامــه داد: در این ماجرا جدا 
از حماقت آمریکا بیشــترین خسارت را این 
کشــورها دادند. چرا؟ اگر بــدون اطالع آنها 
آمریکا این کار را کرده اســت نشــان دهنده 
کمال بي اعتنایي آمریکا به آنها اســت. این 
اقــدام یادآورد ســخنان چندیــن دهه قبل 
کیســینجر اســت که گفته بود ارزش منابع 
نفتي کشــورهاي عربي بیشــتر از خود آنها 
است. علي القاعده با چنین فرضي باید آثاري 
از تنبه در این کشــورها دیده شود که دولت 
و ملت خود را اینقــدر تحقیر نکنند. اگر در 
آینده چرخشــي در رفتار آنها دیده شــود، 
آثــاري از غیــرت دیني و ملــي را مي توان 
مشــاهده کرد.الریجاني افــزود: اگر با اطالع 
آنها -کشــورهاي عربي- آمریــکا این کار را 
کرده باشــد، اوج فالکت سیاسي آنها است و 
این مسئله اي نیســت که از ذهن فلسطین 

پاک شــود. نفرت این ماجرا براي آنها ابدي 
خواهد بود. امیدواریم این موضع گیري بدون 
اطالع کشــورها عربي باشــد و این کشورها 
همچون کشــورهاي دیگر مسلمان مخالف 
این عمل باشــند. ولي بپذیرنــد که اقدامات 
آنها بیشترین ضربه را به کشورهاي اسالمي 
زده اســت. انتظار است کشــورهاي اسالمي 
موضعي یگانه در برابر آمریکا داشــته باشند 
تا ایاالت متحده دیگر هــوس رفتار ارباب و 
رعیتي نداشــته باشــند.او با صراحت اعالم 
کرد: انتظار این است که کشورهاي مسلمان 
روابط سیاســي شان را با آمریکا تعلیق کنند 
تا آقاي ترامپ درد رفتار تحقیر آمیز نســبت 
به کشــورها مسلمان را درک کند. اگر همت 
بلندتري دارند روابط تجاري خود را با آمریکا 
تغییر دهند. تا این رئیس جمهور متقلب تاجر 
مســلک بداند که با حیثیت مسلمانان نمي 
تواند تجــارت کند.رئیس مجلس در پایان با 
اشاره به کنفرانس کشورهاي عربي، گفت: در 
کنفرانس وزراي کشورهاي عربي در حد اعالم 
مواضع اقدامي انجام شــد. اما اگر کشورهاي 
عربي به اقدام عملي دســت نزنند نه تنها در 
تاریخ به بي عرضگي متهم مي شــوند، بلکه 
آمریکا را گستاخ تر مي کنند. البته ملت غیور 
و شــجاع فلســطین راه خود را یافته است و 
رژیم بي هویت صهیونیستي نمي تواند با زد 
و بند با چند کشــور منطقه صورت مسئله را 
عوض کند و براي مردم فلســطین جا نمایي 
جدیدي در سرزمین هاي دیگر داشته باشد. 
سرزمین فلســطین متعلق به ملت فلسطین 
است و خدا مکر آمریکای صهیونیستي را به 

ذلت آنها بدل خواهد کرد.

رئیس مجلس: 

کشورهای مسلمان روابط سیاسی با آمریکا را تعلیق کنند

آگهی مفقودی
شماره  به   1۳۹5 ۲۰۶مدل  پژو  بک  هاچ  سواری  ماشین  کارت  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   1۶۳B۰۲۸1۶۸۹ موتور  شماره  و  ۸۲-5۸1م5۲  شهربانی 
NAAP1۳FE۰GJ۸۷۹5۹۳ به نام امیر حسین سلمان پور احمدی مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

اجرائیه
مشخصات محکوم له : حمید رضا         اکبری بابانی نام پدر حبیب         بهروز مردانپور 

نشانی کرمانشاه-پارکینگ شهرداری بازاچه سجاد-طبقه اول
مشخصات محکوم علیه اکبر                 مهتابی نام پدر جوهر                مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره  ۸5  مورخ ۹۶،5،۲۳  شورای حل اختالف شعبه ۲۸ 
که وفق دادنامه شماره دادگاه عمومی کرمانشاه محکوم علیه  محکوم است به پرداخت 
مبلغ شصت وهفت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 5۷۲۴5۰   – ۲ پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ۹۴،11،۶ لغایت اجرای حکم ۳-پرداخت مبلغ 
یک میلیون و هشتصد وپانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر اوراق ۴-حق الوکاله 
وکیل به مبلغ چهارصدهزار ریال 5-هزینه نشر آگهی به مبلغ چهارصدو بیست هزار ریال 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد۲- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد.
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روز کلیه اموال خود رابه 
قسمت اجرا تسلیم کند .اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 

حبس از ۶1 روز تا ۶ ماه محکوم خواهید.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی 
که از قانون اجرای احکام وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹،1،۲1 وهمچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1۰ آبادن 1۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
رئیس شعبه 28 شورای حل اختالف کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای یوسف فرخی مهر دارای شناسنامه شماره ۳۳۲۹۸۷۳5۴1  به شرح دادخواست به 
کالسه ۲۹۶،۹۶  ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نرگس خالدی  شماره شناسنامه ۸۳  در تاریخ ۹۶،۷،1۶ در اقامتگاه دائمی 

خود درگذشته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-یوسف فرخی مهر فرزند میرزا به شماره ملی ۳۳۲۹۸۷۳5۴1 پسر متوفی
۲-محسن فرخی مهر فرزند میرزا به شماره ملی ۳۳۲۹۹5۳۰۲5 پسر متوفی
۳-عالم فرخی مهر فرزند میرزا به شماره ملی ۳۳۲۹۹5۲۰۴۰  دختر متوفی
۴-فاطمه فرخی مهر فرزند میرزا به شماره ملی۳۳۲۰۰5۶۶۷۰ دختر متوفی

5-نورخاص فرخی مهر فرزند میرزا به شماره ملی۴5۳۹۴۲5۹۲۷ دختر متوفی
۶-نیمتاج فرخی مهر فرزند میرزا به شماره ملی۴5۳۹۴۲5۹۳5 دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرسرمست

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶1۰۲۰۰۲۲۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶1۰۲۰۰۹۴5 –خواهان : خانم 
فرشته حیدری فرزند علی عباس با وکالت خانم اشرف فاضلی فرزند مهراب به نشانی 
لرستان –خرم آباد خ انقالب کوچه شهید بهرامی سمت راست دفتر وکالت- خوانده :آقای 
ثابت پور خدیور فرزند مرادخون به نشانی استان لرستان- شهرستان خرم آباد ابتدای 
جاده چشمه سرخه روبروی شرکت پگاه شرکت تولیدی عایق رطوبتی )فعال مجهول 

المکان (-خواسته : ثبت واقعه ازدواج 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم فرشته حیدری فرزند علی عباس با وکالت 
خانم اشرف فاضلی به طرفیت آقای ثابت پور خدیور فرزند مرادخون به خواسته تقاضای 
اصالح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶1۰۲۰۰۸۸۴ از حیث سهو قلم در ذکر اینکه خواهان 
باردار بوده و رای اصداری غیابی بوده دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده 
نظر به اینکه در دادنامه مزبور سهو قلم رخ داده لهذا دادگاه بنا به خواسته وی به استناد 
به ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را به این نحو که اوال : باردار نمی 
باشد به باردار می باشد ثانیا : رای اصداری از حضوری به غیابی و اینکه پس از ابالغ و 
قابل واخواهی در این شعبه سپس قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصالح 
و تصحیح می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
لرستان می باشد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید احمد موسوی .  

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1۳۹۴۶۰۳۲5۰۰۳۰۰۰۹۲1 مورخ 1۳۹۶/۰۷/1۶هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مختار نوریان در 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۰۳/۶۰ متر مربع قسمتی از پالک 155 اصلی 
واقع در بخش 1۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه خریداری از مالک 
رسمی آقای بهرام شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف ۴۴۳
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان نورآباد 9دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1۳۹۶/۰۹/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم1۳۹۶/۰۹/۲۰

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1۳۹۴۶۰۳۲5۰۰۳۰۰۸۳۲۲ مورخ 1۳۹۴/1۰/۰۹هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن عباسی در ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 11۹/۶5 متر مربع قسمتی از پالک 155 اصلی واقع در بخش 
1۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای آخه 
کرم زمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۴۲
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1۳۹۶/۰۹/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم1۳۹۶/۰۹/۲۰

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۳1۸/۹۶  و رای شماره ۶۶۴5 مورخه 
۹۶/۷/1۲به تقاضای  محمد عزیزی عبدی فرزند  ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 15۴/۲۶ متر مربع مجزی شده از پالک  1۳ فرعی از ۳اصلی واقع در 
بخش ۴ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید کریم قمری 
پور رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و 
یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴15۴۶۴۹  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۶/۹/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶/۹/۲۰ 

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

آگهی مزایده 
اکبر  علی  آقای  علیه  محکوم  متمرکز  مدنی  احکام  اجرای  کالسه۹۶۰۳۴۶  پرونده 
شاملی به فروش ملک به صورت مزایده در حق خانم مهناز احمدی محکوم گردیده اند 
لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال  جهت تامین آن توقیف و طریق مزایده 
به حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت 
شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده ملک مسکونی عرصه به مساحت ۲۰۰ 
متر مربع اعیانی  به مساحت 1۶1 مترمربع متعلق به  آقای علی اکبر شاملی حدود 
اربعه از شمال متصل به زمین آقای قوشچی  از جنوب متصل به منزل مسکونی آقای 
کریمی از شرق وصل  به  کوچه بن بست عمومی از غرب و متصل به منزل مسکونی 

است آقای پرویز اقبالیان
 قیمت کل کارشناسی به مبلغ 1/۸۴۴/۰۰۰/۰۰۰)یک میلیارد و هشتصد و چهل و 

چهار میلیون ریال می باشد 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب می شود موعد و زمان فروش روز۹۶/1۰/۲ ساعت ۹ صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در 
یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار جوان محله کوچه بن بست 

تفکیکی کد پستی ۴۷۷1۷-۴۸5۷۳
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرهاد بهزادی پور فرزند سیف اهلل 
خواهان خانم آناهیتا شوشیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرهاد بهزادی پور 
به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۶۰۹۹۸1۹۸۸۴۰۰55۴شعبه اول دادگاه عمومی بخش چمستان ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ۹۶/1۲/۶ ساعت 1۰ تعیین که به دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواننده فرهاد بهزادی پور با 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردند م.الف ۶۲۸۹۶/۶۲۸
 منشی شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  قلی  جعفر  فرزند  کناری  آزادی  آقا  خان  آقای 
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۲/۸5۶/۹۶این 
اعالم داشت که مرحوم شهین گیالنی فرزند یونس به شماره شناسنامه 15۲ صادره 
از بابلسر در تاریخ ۹۶/۶/1۶در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و 

ورثه حین الفوت و عبارتند از 
-1 خان  آقای آزادی کناری فرزند جعفرقلی به شماره شناسنامه 5۷۲ همسر متوفی 
و ال غیر این شورا پس از انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید که هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم تقدیم نماید و گواهی 

صادر خواهد شد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

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
موضوع  اول  1۳۹۶/۸/11هیات  مورخ  شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۴5۴۸  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ابراهیم احمدزاده یزدی فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۷۹/۸5 مترمربع مفروز و مجزی شده از1۲۳55 فرعی 
از1۶۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری از مالک رسمی حبیب احمدزاده یزدی 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 دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۸۳1
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۹/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/1۰/5

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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
موضوع  اول  1۳۹۶/۸/11هیات  شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۴5۴۷مورخ  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی احمدزاده یزدی فرزند حبیب  در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۷۹/۸5 مترمربع مفروز و مجزی شده از1۲۳55 فرعی 
از1۶۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری از مالک رسمی حبیب محرز گردیده است، 
به  فاصله 15 روز آگهی می شود.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
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 دو 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 1۸۳۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۹/۲۰تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/1۰/5

کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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
موضوع  اول/دوم  1۳۹۶/۳/۶هیات  مورخ  شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۷۶۲  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
باب  از خمین در ششدانگ یک  به شماره شناسنامه ۳ صادره  قادری فرزند فرهاد 
ساختمان به مساحت 1۹۸ مترمربع پالک شماره ۲۴11 فرعی از 1۶۳ اصلی خریداری 
شده از ملکی مالک خانم فاطمه اسکندرنژاد محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت یک 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 1۸۳۲   تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۹/۲۰
کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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 شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰5۳۷۸ مورخ 1۳۹۶/۹/5هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی خانم شهناز درمان فرزند محمد رفیع به شماره شناسنامه ۴۹۴ کد ملی 
1۸1۸۰۶۴1۷۰ صادره از آبادان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
11۸۴ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و محزی شده از پالک ۳۹۰ فرعی از 1۶۴ 
از مالک رسمی  البرز شهرستان فردیس خریداری  استان  واقع در سرحدآباد  اصلی 
عصمت اسماعیل بیگی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف1۸۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۹/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/1۰/5

کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

رشوه عربستان به محمودعباس 
برای پذیرش تصمیم ترامپ

خبرگزاری رویترز با انتشــار گزارشی مدعی شد که محمد بن 
سلمان به محمود عباس برای پذیرش انتقال سفارت آمریکا به 
بیت المقدس 1۰۰ میلیون دالر پرداخت کرده است.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، رویترز دیروز با انتشــار گزارشی از پرداخت 
کمک 1۰۰ میلیون دالری عربستان سعودی به محمود عباس 

رئیس تشکیالت خودگردان فلســطین خبر داد.رویترز مدعی 
شــده اســت که این کمک مالی برای متقاعد کردن تشکیالت 
خودگردان از ســوی ریاض برای  پذیرش تصمیم دونالد ترامپ 
درخصوص انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس صورت گرفته 
اســت، موضوعی که محمود عباس آن را رد کرده و گفته است 
که این امر برای کمک به بودجه فلسطین در راستای رویارویی با 
تحریم های شدید رژیم صهیونیستی بوده است.به نوشته رویترز 
مقام های سعودی در حالی اقدام آمریکا برای انتقال سفارت به 
بیت المقدس را محکوم کــرده اند که به گفته مقام های دیگر 
کشورهای عربی، ریاض در پشت پرده از استراتژی آمریکا برای 

گفتگوهای ســازش میان فلسطین و اسرائیل حمایت می کند.
رویترز همچنین در اینباره می نویسد: چهار مقام فلسطینی که 
نخواســته اند نامی از آنها منتشر شود اعالم کرده اند که محمد 
بن ســلمان و محمود عباس در مورد جزئیات مذاکرات سازش 
پیشــنهاد شده از سوی دونالد ترامپ و »جرارد کوشنر« داماد و 
مشاور وی که قرار است نیمه نخست سال ۲۰1۸ برگزار شود با 
یکدیگر گفتگو کرده اند.همچنین به نوشته این رسانه انگلیسی، 
محمد بن سلمان در دیدار خود با محمود عباس که ماه گذشته 
میالدی در ریاض انجام شد از وی خواسته تا از تالش های دولت 

آمریکا در راستای گفتگوهای سازش استقبال کند.
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آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور ۲1۸۲۲۶۷ و 
شماره شاسی S1۴1۲۲۸۶۴۰۶1۹۳ و شماره پالک ایران ۷۲-۷۶۶ق۹۳ مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
به طرفیت  دادخواستی  آقای علی صفرپور  وکالت  با  و غیره  خواهانها محمد رضایی 
خواندگان سید رضا موسوی آبندانسرای فرزند میر حیدر و محمودرضا محمودی فرزند 
یعقوب به خواسته تحویل مبیع و غیره تقدیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان فریدونکنار ارجاع و به کالسه 
۹۶۰۹۹۸1۹۸1۹۸۲۷۰۰1۲۶ ثبت گرددیده به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست وکیل خواهانها و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد نظریه کارشناسی به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود از مفاد نظریه کارشناسی نیز مطلع گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی فریدونکنار

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

آقای حمیدکریمی ده چراغی و  خانم آمنه علیزاده  فرزندان قادر و علی درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 
1۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که ارثی از مرحوم قادرکریمی ده چراغی خریداری 
درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹5-5۳ و 5۲  تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۷۴۶ و 
1۳۹۶۶۰۳1۶۰۰۷۰۰۰۷5۰ مورخ  ۲۲/ ۶ / ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت هریک سه 
دانگ مشاع یکبابخانه به مساحت ۷۴/۷1  متر مربع به نام آقای حمیدکریمی ده چراغی 
و خانم آمنه علیزاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم وکیلی 
و علی رستمی و غیره 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 آقای 
حمیدکریمی ده چراغی و خانم آمنه علیزاده صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 

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

تاریخ انتشار اول  ۲۰ /  ۹ /  1۳۹۶  تاریخ انتشار دوم  5  /  1۰ /  1۳۹۶ 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل: 1-پرونده کالسه ۳۳۷/۹۶  و رای شماره ۶۴5۹  مورخه ۹۶/۷/۶ به 
تقاضای غالم حسین محسن زاده فرزند علی طالب نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 1۰۷/۶۲ متر مربع مجزی شده از پالک  ۴۲ اصلی واقع در بخش ۲شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( اسد خان بهاروند  رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15۴۶51 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۹/5   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶/۹/۲۰ 

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای  اردشیرکاسبی 

خواهان آقای داوود حاتمیان  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اردشیر کاسبی به 
خواسته الزام به فک پالک خودرو مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره پرونده  
کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۶۴۰۹۰۰11۰۲شعبه۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریارثبت 
و وقت رسیدگی مورخ1۳۹۶/1۲/۹ساعت 1۲/۳۰ تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده اردشیر 
کاسبی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یکماه  پس ازتاریخ  انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.م.الف:۲۹5۹۹
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان شهریار- قاسم علی پور 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 1۳1۰و رای شماره ۴۶۰۴ مورخه ۹۶/5/۲5  به 
تقاضای گلستان رهدارپور فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
1۰۲/۳۴ متر مربع مجزی شده از پالک 1۰  فرعی ۳/1  اصلی واقع در بخش ۴شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( کرم خدا سبزی دره گرمی رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15۴۶۴5 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۶/۹/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶/۹/۲۰ 

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

آگهی مزایده
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن در نظر دارد : به استناد ماده 4 آیین  نامه اجرایی ماده 13 قانون 
تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق ، یک قطعه زمین مازاد بر نیاز متعلق 
به خود را  به نشانی  امامزاده هاشم روستای کوکنه  بخش  بلوکات جاده روستای امام زاده هاشم به سنگر 
پنجاه متر باالتراز دبستان  ابتدایی شهید خیراله جمشیدی سمت راست  به مساحت 460 مترمربع)بدون 
کسرحریم راه ( با قیمت کارشناس رسمی  دادگستری به مبلغ هرمترمربع500/000 ریال )پنجاه هزار تومان( 
به متقاضیان واجد  ازطریق مزایده عمومی  )بیست و سه میلیون تومان(  به مبلغ230/000/000 ریال  وجمعا 

شرایط  به فروش  رساند.
- مهلت بازدید از ملک فوق الذکر:از تاریخ 96/9/18 الی 96/9/23

اداری  روز دو شنبه  پایان  وقت  الی  از تاریخ 96/9/24   - مهلت  دریافت  اسناد و تحویل  پیشنهادات  
96/10/4

- محل دریافت  اسناد  شرکت  در مزایده  اداره  خدمات  کارشناسی  امور قراردادهای آموزش  و پرورش  
استان گیالن

- محل تحویل  پیشنهادات دبیرخانه  اداره  کل آموزش  و پرورش  استان  گیالن
- زمان بازگشایی  پاکات پیشنهادی روز چهارشنبه  راس  ساعت 9 صبح  مورخ 96/10/6

- مبلغ تضمین  شرکت  در مزایده  23/000/000 ریال ) بیست و سه  میلیون ریال ( بصورت  ضمانتنامه  بانکی     
تاریخ انتشار:95/9/18                    ش/پ:3247 

شرکت تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري  نوبت دوم
بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کانون کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کرج )نوبت دوم( در 
روز یکشنبه مورخ 1396/10/3ساعت 10 صبح در محل کرج سه راه رجایی 
شهر بلوار امام جعفر صادق )ع( مسجد امام جعفر صادق)ع( برگزار می گردد. 
از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
یادآوری میشود:- در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر 
نباشد حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود 
واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند نمایندگي بیش از سه عضو را 
بپذیرد. و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود 
برگه هاي نمایندگی مذبور با امضا  اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاوني 
معتبر خواهد بود بدین منظور عضو متقاضي براي اعطاي نمایندگي باید 
حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهي به همراه نماینده خود 
با در دست داشتن مدارك موید عضویت در تعاوني و کارت شناسایي معتبر 
در محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و 
اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود 

به مجمع عمومي براي نمایده صادر گردد.
-اعضای که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره / بازرسان را دارند درخواست 
کتبی )فرم مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی 
دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن مدارك الزم )کپی  شناسنامه- مدرك 
تحصیلی، تخصصی و تجربی، کارت ملی، کارت پایان خدمت )آقایان( و 2 

قطعه عکس( به دفتر تحویل نمایند.
-این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم 
مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر 

خواهد بود.
دستور جلسه:1-گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 1395

2-گزارش کتبی بازرس از عملکرد سال 1395
3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1395 شامل عملکرد، سود و زیان 

و ترازنامه
4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال1396

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
6-انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

 هیات مدیره

شرکت تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري 
بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی مذکور میرساند باتوجه 
به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی 
ایران مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( این شرکت راس ساعت 10 
صبح روز یکشنبه مورخ 1396/10/3 در محل کرج سه راه رجایی شهر 
بلوار امام جعفر صادق )ع( مسجد امام جعفر صادق)ع( برگزار می کند. 
از کلیه اعضا محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور بهم 

رسانند.
یادآوری میشود:

-در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نشود می تواند 
حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود 
واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند نمایندگي بیش از سه عضو 

را بپذیرد. 
-همچنین برگه هاي نمایندگی مذبور با امضا هیات مدیره معتبر خواهد 

بود.
-این مجمع با حضور دو سوم اعضا شرکت رسمیت می یابد و مصوبات 
مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون 

برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-تمدید مدت فعالیت تعاونی

رئیس هیات مدیره

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده – نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف محلی جهان شماره ثبت 550 
در روز پنجشنبه مورخ 96/10/14 ساعت 10/5 در محل کرج رجایی شهر منطقه اوقافی نبش 
12 متری دوم مسجد ابوالفضل )ع( برگزار می گردد. از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.

یادآوری می شود:1-در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و 
اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس 
نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی 
معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 22روز 
از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارك موید عضویت 
در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، 
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه 

ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
2-اعضای که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره/ بازرسان را دارند درخواست کتبی )فرم 
مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7 ( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه 
داشتن مدارك الزم )کپی صفحات شناسنامه- مدرك تحصیلی، تخصصی و تجربی- کارت 

ملی- کارت پایان خدمت )آقایان( و 2 قطعه عکس( در به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
3-این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:1-گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 1395

2-گزارش کتبی بازرس از عملکرد سال 1395
3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1395 شامل عملکرد، سود و زیان و ترازنامه

4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1396
5-طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی 6-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یکسال مالی 7-انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 8- و ... انتخاب روزنامه 
هیات مدیره

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده – نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف محلی جهان به شماره ثبت 550

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف محلی جهان 
به شماره ثبت 550 در روز شنبه مورخ 96/10/2 ساعت 10 صبح  در محل کرج 
رجایی شهر منطقه اوقافی نبش 12 متری دوم مسجد ابوالفضل )ع( برگزار میگردد. 
از کلیه اعضا شرکت دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در جلسه حضور بهمرسانند. در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می 
تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار 
خود واگذار نماید. تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر 

عضو تنها یک رای خواهد بود.
- این مجمع عمومی با حضور دو سوم کل اعضای تعاونی رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش 
تعاون 2- اصالح ماده )6( اساسنامه مرکز اصلی فعالیت شرکت

هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی میرساند مجمع عمومی عادی نوبت اول ساعت 10 صبح روز 5 
شنبه 1396/10/14 که در محل خیابان امیری نبش خیابان فاطمیه )روبروی ساندویچ پگاه( پالك 23 ساختمان 

نگین طبقه اول واحد یک برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
یادآوری میشود: 1-در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای 
از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید )تعداد آرای وکالتی هر عضو از اعضای دیگر حداکثر 
سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود( اضافه می شود برگه های مزبور با امضا اکثریت هیات 
مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود.  لذا در صورت لزوم وکیل و موکل باید با همراه داشتن مدارك احراز 
هویت خود حداکثر تا 5 روز قبل از مجمع عمومی از ساعت 9 لغایت 13 جهت تنظیم و تائید وکالتنامه به محل 
دفتر شرکت مراجعه و پس از احراز هویت طرفین عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی توسط دو 
نفر از اعضای هیات مدیره )آقای مشکینی و مهدوی فر( برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2-کلیه داوطلبان عضویت بازرسان میبایست حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی با مراجعه به دفتر 
شرکت تعاونی به آدرس فوق جهت تکمیل فرم با داشتن دو قطعه عکس، تصویر شناسنامه، مدرك تحصیلی، 
تخصصی و تجربی، کارت ملی و )پایان خدمت برای آقایان( نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 3- این مجمع 
با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از 

حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان 2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1395 
شامل عملکرد و سود و زیان و ترازنامه3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره سال 1396 - 4- انتخاب 

هیات مدیره شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیانبازرسان اصلی و علی البدل 

تکریم و معارفه رئیس پلیس 
فرودگاه پیام 

پلیس  رئیس  مهری  حسن  سردار  حضور  با 
فرودگاه های کشور آیین تکریم و معارفه رئیس 

پلیس فرودگاه پیام برگزار شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی 
پیام دکتر سعید زرندی در این مراسم با اشاره 
به مزیت های استقرار فرودگاه در منطقه ویژه 
اقتصادی پیام گفت: نگاه ما به فرودگاه پیام نگاه 
توسعه  و  رونق  برای  استثنایی  فرصت  به یک 
منطقه است ولی با توجه به این که شرکت پیام 
زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
است و تمرکز ما بر حوزه ICT کشور است باید 
به بخش خصوصی  را  فرودگاه  به  مربوط  امور 

واگذار کنیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام در خصوص 
ساختار مدیریتی شرکت پیام گفت: شرکت پیام 
عالوه بر داشتن فرودگاه که باید تحت قوانین 
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه 
ها فعالیت کند، دارای ۳۶۰۰هکتار منطقه ویژه 
قوانین مناطق ویژه و  تابع  اقتصادی است که 
آزاد اقتصادی کشور است و در عین حال زیر 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  مجموعه 
تغییر  نیازمند  ها  ماموریت  تنوع  این  و  است 
ساختار پیام و ایجاد یک هولدینگ بزرگ برای 
مدیریت صحیح همه اهداف و ماموریت هاست.

دکتر زرندی با اشاره به رشد همه شاخص های 
این  به  توجه  افزایش  و  پیام  منطقه  عملکرد 
از لحاظ آمار ورود  منطقه گفت: بعنوان مثال 
کانتینر به این منطقه شاهد رشد ۶۸ درصدی 
با جذب ۴۰  و  ایم  بوده  ماه گذشته  طی یک 
سرمایه گذار در منطقه از ابتدای سال جاری، 
برابری نسبت به مدت مشابه  شاهد رشد 1۰ 
حمایت  به  ادامه  در  وی  هستیم.  قبل  سال 
گذاري  سرمایه  از  پیام  اقتصادي  ویژه  منطقه 
و  کرد  اشاره   ICT حوزه  در  بخش خصوصی 
افزود : استراتژی مجموعه پیام نسبت به آینده، 
جذب سرمایه گذاری در حوزه ICT و صنایع 
مرتبط است و در همین خصوص مشوق هاي 

حمایتي در نظر گرفته شده است.

به همت دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد؛

دومین همایش ملی و چهارمین همایش حوزه 
پژوهش و توسعه مدیریت در نظام سالمت 

حسن زاده- بابل: دکتر حاجی احمدی 
انسانی  ومنابع  مدیریت  توسعه  معاون 
دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ از ارسال 5۴۳ 
مقاله به دومین همایش ملی و چهارمین 
توسعه  و  پژوهش  دانشگاهی  همایش 

مدیریت و منابع نظام سالمت خبر داد. 
دکتر حاجی احمدی در خصوص مقاالت ارسالی بخش های مختلف  
اظهار داشت: این مقاالت در بخش اصول چکیده مقاالت، توضیح 
چکیده های پذیرش شده بین محورها و منابع انسانی، تحول اداری 
بخش  و  ای  حرفه  اخالق  فیزیکی،  فضای  الکترونیک،  دولت  مالی 
خصوصی ارسال گردید که منابع انسانی با 15۲ مقاله، تحول اداری با 
1۴۸ مقاله، بخش مالی با ۶۰ مقاله، دولت الکترونیک با5۴ مقاله، فضای 
فیزیکی با ۳5 مقاله، اخالق حرفه ای با ۳1 مقاله  و بخش خصوصی با 

1۹ مقاله به ترتیب بیشترین و کمترین مقاالت را داشته اند.
وی افزود: در بحث کالن منطقه 1 تعداد ۲۶۳ مقاله  و در بخش سایر 
کالن منطقه، ۲۳۶ مقاله  ارسال شد که از بین آنها ۴۶ مقاله  مورد تایید 
قرار نگرفت.  معاون توسعه مدیریت ومنابع  دانشگاه علوم پزشکی بابل 
گفت: تهران با ۴۶ مقاله، منطقه بابل با 15۷ مقاله، گلستان با ۳1 مقاله، 
مازندران با ۲۸ مقاله، شاهرود ۲5 مقاله، گیالن ۲۰ مقاله  و سمنان با 

۶ مقاله و علوم پزشکی بابل 15۳ مقاله به این همایش ارسال نمودند.

جهش 14 برابری عملیات کانتینری در بندر 
شهید باهنر

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از تخلیه و بارگیری ۲۸ هزار 
TEU کانتینر طی هشت ماه سال جاری و همچنین جهش چشمگیر 

1۴ برابری این بخش از عملیات بندری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از  اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »حمید 
رضا محمد حسیني« با تشریح گزارش عملکرد هشت ماهه اداره بنادر 
و دریانوردی شهید باهنر و بنادر تابعه آن در سال ۹۶، اظهار داشت: از 
آغاز سال جاری تا ابتدای آذر ماه، بالغ بر یک میلیون و ۳۴۲ هزار تن 
کاالی نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که از این میزان ۹۹1 هزار 
و ۷1۹ تن مربوط به کاالهای غیرنفتی و ۳5۰ هزار و ۳۴1 هزار تن به 

محموله های نفتی اختصاص داشته است.
وی خاطرنشان کرد: طی این دوره زمانی، بالغ بر ۷۴۹ هزار و ۶1۳ تن 
کاالهای غیر نفتی و ۳۶ هزار و ۷۹ تن کاالی نفتی از بندر شهید باهنر، 

صادر و 5۰۹ تن کاالی غیر نفتی وارد این بندر شد.

خبر خبر

رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه علی رغم وسعت مناطق آسیب 
بازسازی را خوب توصیف  دیده، سرعت عملیات 
کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تالش 
می کنیم کار بازسازی انشاءاهلل در سریع ترین زمان 
ممکن انجام شود. رضا خواجه ای در گفت و گو با 
پیام زمان اظهار کرد: ده استان معین در منطقه زلزله 
زده مستقر شده اند و عملیات بازسازی را آغاز کرده 

اند.
وی افزود: در حال حاضر ارزیابی دقیق و واحد به 
واحد تقریبا به پایان رسیده و در مرحله پاالیش 
ارزیابی ها، ثبت در سامانه و تشکیل پرونده واحدها 
برای اسکان دایم و بازسازی واحدهای خسارت دیده 
هستیم. معاون بازسازی بنیاد مسکن استان البرز از 

دسته بندی واحدهای خسارت دیده در دو سطح 
احداثی و تعمیری خبر داد و گفت: بر اساس شرایط 
جوی نیاز به اسکان موقت بود که بر اساس قراردادی 
بین بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم االنبیاء، نصب ۸۰۰۰ 
واحد کانکس به منظور اسکان موقت در روستاها 
وی  است.  انجام  حال  در  خاتم  قرارگاه  طریق  از 
همچنین از توزیع ۲۰۰۰ واحد کانکس با همکاری 
وزارت دفاع در شهرها خبر داد و گفت: هزار واحد 
کانکس نیز از سوی مجموعه داخلی بنیاد مسکن در 

روستاها در حال توزیع است.
خواجه ای در ادامه به ستادهای معین بازسازی 
اشاره کرد و گفت: ستادهای معین از استان های 
آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، مرکزی، تهران، 
قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان با 
نیروهای مجربی که تجربیات بسیاری از بازسازی 
های گذشته داشته اند و با همه امکانات، بازسازی را 
در شهرها و روستاهای زلزله زده کرمانشاه انجام می 
دهند؛ برای مثال ۶۰۰ دستگاه ماشین آالت توسط 
استان های معین تامین شده که در منطقه مشغول 
انجام وظیفه ی خطیر و دشوار تخریب و آواربرداری 

هستند. وی افزود: براساس بررسی های انجام شده، 
1۸ هزار و ۶۰۰ واحد احداثی شهری و روستایی در 
اولویت نخست قرار گرفته اند و 1۷ هزار و ۷۰۰ واحد 
احداثی شهری و روستایی در اولویت دوم؛ همچنین 
باید نسبت به مرمت و مقاوم سازی حدود ۴۸ هزار و 

۹۰۰ واحد تعمیری اقدام شود.
رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده از 
ارزیابی یک هزار و ۴۷۹ روستا در کنار اسکان موقت 
و تشکیل پرونده خبر داد و گفت: ضمن آواربرداری 
از ۳ هزار و 15۰ واحد، تا کنون ۳۲1 واحد پی کنی 
و 1۸ واحد بتن فونداسیون انجام شده است و حدود 

۳۰۰ واحد تعمیری نیز شروع به کار کرده اند.
وی تعداد واحدهای معرفی شده به بانک را ۴ هزار 
و ۷۷۶ واحد اعالم کرد و افزود: تعامل خوبی با بانک 
ها انجام شده که بر اساس آن برای واحدهای احداثی 
شهری، ۴۰ میلیون تومان تسهیالت و ۶ میلیون 
تومان کمک بالعوض در نظر گرفته شده و برای 
واحدهای احداثی روستایی ۳۰ میلیون تومان وام و 

5 میلیون تومان کمک بالعوض.
خواجه ای سقف تسهیالت تعمیری را 1۲ میلیون 

تومان اعالم کرد و گفت: برای تعمیرات نوع 1، 1۲ 
میلیون تومان وام و ۲ میلیون تومان بالعوض، برای 
تعمیرات نوع ۲، ۸ میلیون تومان وام و 1.5 میلیون 
تومان بالعوض، و برای تعمیرات نوع ۳، ۶ میلیون 
تومان وام و 1 میلیون تومان بالعوض در نظر گرفته 
شده است.  وی ضمن اشاره به رایگان بودن هزینه 
کرد:  خاطرنشان  دیدگان  آسیب  برای  آواربرداری 
۸ تن سیمان نیز برای واحدهای احداثی شهری و 

روستایی به صورت رایگان تحویل خواهد شد. 
خوب  را  بازسازی  عملیات  سرعت  مسوول  این 
توصیف کرد و افزود: متاسفانه شهرها و روستاهای 
بسیاری در شهرستان های اسالم آباد، جوانرود، ثالث 
باباجانی، سرپل ذهاب، و گیالنغرب دچار آسیب 
شده اند که با توجه به وسعِت آسیب، نیاز به حضور 
ستادهای مختلف است اما با برنامه ریزی های انجام 
شده تالش می کنیم کار بازسازی انشاءاهلل در سریع 
ترین زمان ممکن انجام شود. وی در پایان مدیریت 
ساخت را با مردم دانست و تاکید کرد: بازسازی با نظر 
مردم در حال انجام است در نتیجه اگر همه مردم 
پای کار بیایند و ساخت و ساز را آغاز کنند ظرف یک 

سال عملیات بازسازی پایان خواهد یافت.

رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه در گفت و گو با پیام زمان؛ 

عملیات بازسازی با سرعت آغاز شده است

آمادگی برای مقابله با بحران های زمستانی در کالله

سلیمانی- گلستان: رئیــس اداره راهداری 
و حمــل و نقــل جاده ای کالله با اشــاره به 
در پیش بودن فصل ســرما و یخبندان های 
زمســتانی در طول راه های این شهرســتان، 
از برگزاری دوره آموزشــی نصب زنجیر چرخ 
در خودروهای سبک تا سنگین راهداری خبر 

داد.
قاســم دبوری فریمانی اظهارکــرد: این دوره 
با هدف تقویت ســرعت عمل، کیفیت بخشی 
عملکــرد کارکنــان راهداری شهرســتان در 
بســتن زنجیر چرخ  به هنــگام بروز  حوادث 
احتمالی زمســتانی و تســریع در نجات جان 

کاربران جاده ای برگزار شد.
وی گفــت که این دوره آموزشــی به شــیوه 
مســابقه و بــرای چهــار مــدل از ماشــین 
آالت، ادوات راهــداری و برفروبــی اعــم از 
سواری،کامیون، لودر و گریدر برگزار شد و با 

تجلیل از نفرات برتر به پایان رسید.
بــه گفته دبــوری، در بخش ســواری،غالم 
یحیــی علمــی، کامیون،مهــدی گیلکــی، 
لودرامیر رضایی، گریدر، غالمرضا ســراوانی 
به عنوان نفرات برتر این مســابقه انتخاب و 

شدند. تجلیل  جوایزی  اهدای  با 
رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده 
کــرد:  ای کاللــه همچنیــن خاطرنشــان 
آمــوزش دهیــاران و اســتقبال کارکنــان 
فرمانداری شهرســتان از نحوه بستن زنجیر 
چرخ نیز، اقــدام دیگری بود که اداره برای 
آمادگی های شهرســتانی در فصل زمستان 

کرد. برگزار 
1۳۰ کیلومتری گرگان  شهرستان کالله در 
مرکز اســتان گلســتان واقع شــده و ۴۶۰ 
کیلومتــر از راه هــای این اســتان را تحت 

دارد. خود  استحفاظی  پوشش 

دفع بهداشتی فاضالب در اهواز دغدغه اصلی شرکت آبفا است

وحیدی فر-اهواز:  مهندس فردوس کریمی 
در مراســم  آغاز عملیات اجرایی خط انتقال 
فاضــالب کوی ســیاحی اهــواز در گفتگو با 
خبرنگاران این پروژه را زیرســاختی ضروری 
برای منطقه کوی سیاحی و سلیم آباد عنوان 
کرد و گفت: این پروژه شــامل خطوط ۳15 ، 
۴۰۰،۶۰۰ و ۸۰۰ میلی متر در مجموع به طول 

حدود 11۰۰۰ متر می باشد.
وی زمان تعیین شده جهت اتمام پروژه فوق را 
حدودا یکساله و منبع تامین اعتبار آن را از محل 

اعتبارات وزارت نفت  اعالم داشت.
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز دغدغه اصلی این 
شرکت را دفع بهداشــتی فاضالب برشمرد و 
افزود: متاســفانه پروژه های حیاتی در بخش 
فاضالب  کالنشــهر اهواز از جمله تصفیه خانه 
فاضالب شرق و غرب سال ها متوقف شده بود 
که با پیگیری و حمایت اســتاندار خوزستان و 

همچنین بهره مندی از ظرفیت های علمی و 
متخصصین حوزه آب و فاضالب در سال جاری 
راهکارهای فعال ســازی این پروژه ها مطرح و 
ان شااهلل به زودی شاهد تحقق آن ها خواهیم 
بــود. وی افزود: اهواز بــا جمعیتی بالغ بر یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تنها دارای یک تصفیه 
خانه فاضالب در غرب شهر است که با ظرفیت 
۳۰ هزار مترمکعب در شبانه روز به هیچ عنوان 
پاســخگوی حجم فاضالب تولیــدی آن نمی 
باشــد لذا با تمام توان و در راستای خدمت به 
شــهروندان پروژه تصفیه خانه فاضالب شرق 
تخصیص اعتبار و رفع معارض گردید و در آینده 
ای نزدیک افتتاح خواهد شد. وی بیان داشت: 
تصفیه خانه فاضالب شرق با ظرفیت 11۲ هزار 
مترمکعب در شــبانه روز تاثیر محسوسی در 
حوزه تصفیه فاضالب دارد و شرکت آبفا اهواز با 

جدیت تمام به دنبال افتتاح آن می باشد.
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اجرائیه
مشخصات محکوم له : محمدفتحی-فرزند عنایت

مشخصات محکوم علیه :سلیم رضایی  مجهول المکان
محکوم به.بموجب دادنامه شماره۹۶۰۹۹۷۸۴۶۰۳۰۰۸۴۹  محکوم علیه محکوم است 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال قطعی یک دستگاه خودروی لیفان مدل 
1۳۹۰ با اوصاف مندرج در سند مالکیت وسیله نقلیه به شماره 1۹1۲۰5۳۸5۴۲۳1۹ و 
پرداخت 1۲۷/5۰۰ تومان هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت ۲55 هزار تومان 

عنوان نیم عشر دولتی /
این اجرائیه ظرف مدت 1۰ روز پس از انتشار روزنامه قابل اجرا میباشد/

مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-مالح

ابالغ
تاریخ ۹۶/۹/1۲ کالسه۹۶/۳۹۷ محکوم له داود قربانی محکوم علیه نصراهلل یوسفی

متن اجراییه: محکوم علیه مکلف به پرداخت ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه چک ها 
خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ ۹5/۳/1۰برای چک شماره ۸۳۴۷۸۳ مورخ ۹5/۳/۲ برای 
چک شماره ۸۳۴۷۸۲ لغایت وصول اجرایی احکام مبلغ ۲/1۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی  مبلغ 5۲۲/۰۰۰ تومان بابت نیم عشر دولتی گردیده است. م الف 15۰۷/۶۸۹
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیواندره.

آگهی
950854

شماره۹۶۰۹۹۷۲۶۴۰۷۰۰۲۶۶مورخ۹۶/۴/1۲ورشکست دادنامه  مطابق  اینکه  نظربه 
گی شرکت صنایع سنگستان پاسارگاد با مدیریت آقای امیرعباس یگانه صادرگردیده 
بدینوسیله آقای مهندس محمد سلیمانی فرزند رحیم با شماره ۰۹1۲۲۴۹5۸۹۰به 
عنوان مدیره تصفیه وآقای فرزاد باباعباسی به عنوان عضو ناظرمعرفی می گردد لذا مراتب 
جهت اطالع عموم ومرجعه بستانکاران به مدیرتصفیه در روزنامه های کثیراالنتشاراعالم 
می گردد ضمنا آدرس مدیرتصفیه به شرح ذیل می باشد.تهران بلوارآیت اله کاشانی کوی 

کیهان کوچه چهارم پالک۳۴ط غربی واحد۳. م.الف:۲۹5۹۸
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار-صادقی

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت نوراله مبینی دهکردی فرزند رحمت اله به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۴۴5۰۰5۷۴ ازاین دادگاه  درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران شبان دهکردی فرزند نصراله 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:

1ـ  نوراله مبینی دهکردی فرزند رحمت اله متولد 1۳۳۶ ش ش 1۳۹ )همسر( 
۲ـ فیروزمبینی دهکردی  فرزند نوراله  متولد 1۳5۹  ش ش ۲۴5۲  )فرزند(
۳ـ  اکرم مبینی دهکردی  فرزند نوراله  متولد1۳۶۳  ش ش ۲۶۲1 )فرزند(
۴ـ الهام مبینی دهکردی  فرزند نوراله  متولد 1۳۶5  ش ش ۳۸۹۷ )فرزند(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
رحمان آماده  – رئیس شعبه  شورای حل اختالف  شماره 5 شهرستان شهرکرد 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
و   1۰۰1۴۰۳ 1۰۰1۴۰۲و  کالسه  های  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
و 1۰۰1۴1۰و  و 1۰۰1۴۰۹  و 1۰۰1۴۰۸  و 1۰۰1۴۰۷  و 1۰۰1۴۰۶   1۰۰1۴۰۴
رای های شماره 1۰۰۶۶1۸ و 1۰۰۶۶۳۰ و 1۰۰۶5۷5 و 1۰۰۶5۹1 و 1۰۰۶۶۰۰ و 
1۰۰۶۶۳5 و 1۰۰۶۶۲۶ و 1۰۰۶5۸5  مورخه ۹۶/۷/1۲ به تقاضای آقایان محمد رحیم 
و صید رحیم و عبدالرحیم و رحیم و کرم رضا و خانم ها شاه پسند و خیر بانو و پروانه 
همگی کرمپوریان فرزند های عبدالرضا   نسبت به ۴ دانگ یکباب زمین مزروعی به 
مساحت مشاع مجزی شده از ۴1 فرعی از ۲۳ اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان  خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(آقای قلی سرهنگی و خانم ها وجیه خانم حسنوند 
سرهنگی و خانم کشور احمدی  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15۴۶۴۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶/۹/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶/۹/۲۰ 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سیف اهلل کاویانی سامانی  دارای شناسنامه شماره 1۳۰ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۶۰۷۳۴ ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان ماه سلطان خدابنده سامانی بشناسنامه شماره ۲۳1۴ درتاریخ 1۳۹۶/۴/۲۶  
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصراست به :

1-حفیظ اهلل کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۷۶۳۰۲۸فرزندذکور
۲-رحمت اهلل کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۸۲۸1۰۳فرزندذکور
۳-سیف اهلل کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۸۴۹۲۷5فرزندذکور

۴-کامروز کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۹۳1۰۹5فرزندذکور
5-سیروس کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۸۷۶۸۸۴فرزندذکور

۶-تقی کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۹۸۹۴۰۹فرزندذکور
۷-شهال کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۹۰۷۶۷۴فرزنداناث 

۸-سوسن  کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۲۹۶15۳۹فرزنداناث 
۹-شکوفه کاویانی سامانی  به شماره ملی ۴۶۲۳۰۳5۲۹۸فرزنداناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی حصر وراثت
ازآبادان درخواستی  ،نام پدردهربشناسنامه ۲1۷صادره  آقای رزاق زویداوی غانم زاده 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزند مرحوم دهرزویداوی 
)ره( خمینی  ۹5/1۰/۸دربندرامام  درتاریخ  آبادان  بشناسنامه۳۷۴۹صادره  زاده  غانم 

فرزند  زاده  غانم  زویداوی  سعیده  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه 
دهربشناسنامه 1۶۲صادره ازآبادان )دخترمتوفی(۲ شهناززویداوی غانم زاده بشناسنامه 
ازآبادان)دختر متوفی(۳- رزاق زویداوی غانم زاده فرزند دهربشناسنامه۲1۷  5صادره 
صادره ازآبادان )پسرمتوفی(۴-سمیره زویداوی غانم زاده فرزند دهربشناسنامه5۶صادره 
۶۹۷صادره  فرزنددهربشناسنامه  زاده  غانم  زویداوی  ازآبادان)دخترمتوفی(5-کاظم 
از  فرزنددهربشناسنامه۲1۹صادره  زاده  غانم  ازآبادان)پسرمتوفی(۶-مهناززویداوی 
فرزنددهربشناسنامه5۸5۹۳۰۶۳۲۶  زاده  غانم  اروندکنار)دخترمتوفی(۷-جابرزویداوی 
فرزنددهربشناسنام زویداوی  1۳۴۰/1/۳۰)پسرمتوفی(۸-فاطمه  تولد  تاریخ 

زویداوی  1۳۴5/5/۲۰)دخترمتوفی(۹-یاسین  تولد  ه1۸1۷۴۲۷1۷۲تاریخ 
تولد1۳۴۶/۶/11)پسرمتوفی(1۰-کاظمیه  فرزنددهربشناسنامه1۸1۶۲۰۶1۷تاریخ 
سعیدی فرزندعباس بشناسنامه۷۰۶۰1۳۹۰۷۹ تاریخ تولد 1۳۳۷/۷/1)همسرمتوفی(
والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابراز 

شودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

دادنامه
شهرستان   ۴ شماره  اختالف  حل  شورای   ۹5۰۹۹۸۳۸۴۴۴۰۰۳55 کالسه  پرونده 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۴۴۴۰۰1۳۴
خواهان : آقای بهلول مهرابی فرزند نوشاد با وکالت آقای حسین رئیسی اهلل کوهی فرزند 
عبدالمحمد به نشانی چهارمحال و بختیاری شهرکرد  چهارراه دامپزشکی مجتمع پرویز 

طبقه سوم واحد ۸ 
خوانده : آقای حسین رستمی چالشتری فرزند رحمت اهلل به نشانی شاهین شهر خانه 

کارگر خیابان مهارت حسین بیدرام پالک 5 
خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار ـ خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر 
حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ 
نظریه کتبی اعضاءختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای شورا
در خصوص دادخواست آقای حسین رئیسی اهلل کوهی  به وکالت از آقای بهلول مهرابی 
فرزند نوشاد به طرفیت آقای حسین رستمی چالشتری  فرزند رحمت اهلل به خواسته 
مطالبه به مبلغ1۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک عهده بانک تجارت به شماره ۲۶۴۸۰۶ ـ 
۲۳۸۰ به انضمام خسارات  دادرسی وخسارات  تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست 
تقدیمی : شورا با عنایت به رو نوشت مصدق چک ، گواهی نامه عدم پرداخت از ناحیه 
بانک محال علیه و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر 
کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به عدم حضور خوانده به جهت ارائه دلیل 
و پرداخت مافی الذمه خودو با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین فلذا مستنداً 
به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1۳۹۴ و مواد ۳1۰، ۳11 و۳1۳ از قانون 
تجارت تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک 
و مواد1۹۸ و 51۹ و 5۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 1۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده پرداخت مبلغ 1۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال  بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1۳۹5/۲/۲۰ تا اجرای 
کامل حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ۴۰55۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی  وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر واعالم می گردد.    رای صادره غیابی و  ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت ۲۰ دیگرروزپس از ابالغ  قابل تجدید نظر  در 

محاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد. 
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرکردـ  فاطمه صابری

آگهی حصروراثت
بانوثریاآلبوغبیش نام پدرسلمان بشناسنامه1۰5۸صادره ازشادگان درخواستی بخواسته 
هالبودحله  رحیم  همسرمرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  تاریخ۹۶/۲/1دربندرامام  در  شادگان  بشناسنامه۳۶۶۳صادره 
بشناسنامه۳۶5صادره  فرزندرحیم  هالبودحله  کاظمیه  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
۲۲۷۴صادره  بشناسنامه  فرزندرحیم  هالبودحله  ازماهشهر)دخترمتوفی(۲-تاجیه 
بشناسنامه۷۳۰۹صادره  فرزندرحیم  هالبودحله  ازشادگان)دخترمتوفی(۳-سکینه 
ازماهشهر)دخترمتوفی(۴-زینب هالبودحله فرزندرحیم بشناسنامه1۹۴۰۳۳۷۲1۶صادره 
ازماهشهر )دخترمتوفی(5-سعیده هالبودحله فرزندرحیم بشناسنامه1۸۹۰1۸۸۷۰۰صادره 
بشناسنامه۷1۴۸صادره  فرزندرحیم  هالبودحله  ۶-لطیف  ازشادگان)دخترمتوفی( 
ازماهشهر)پسرمتوفی(۷-کاظم هالبودحله فرزند رحیم بشناسنامه1۹51۰۰۷1۸۲ تاریخ 
بشناسنامه1۰5۸صادره  فرزندسلمان  تولد1۳۶۳/1۰/۲۰)پسرمتوفی(۸-ثریاآلبوغبیش 
ازشادگان)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

کرمانشاه را از یاد نبریم
مهناز همتی

کرمانشاه به عنوان نهمین شهر پرجمعیت 
و  تاریخی  شهرهای  از  یکی  و  ایران 
فرهنگی کشور، که از نظر اتحاد و همدلی 
مردمانش زبانزد است، تا به حال روزهای 
جنگ  در  چه  دیده  خود  به  سختی 
تحمیلی چه در زلزله ای که درروزهای 
اخیر رخ داده، مردمانش را صبور و مقاوم 
بار آورده ، مردمان نجیبی که همدلی و 

کمک رسانی هموطنانشان را در این واقعه سخت، تسالی آالمشان 
می دانند، اما از وضعیت ساخت مسکن موقت گالیه دارند که به 
کندی پیش می رود؟آنچه بسیار به چشم می خورد، نیاز اصلی 
مردم زلزله زده به ساخت مسکن است و مردم نگرانی دارند که 
وضعیت مسکن آنها چگونه خواهد شد و از این رو باید در افزایش 
سطح مبالغی که برای اسکان موقت در نظر گرفته شده تجدید 
نظر شود و سیستم بروکراسی بانک ها برای پرداخت تسهیالت 
به زلزله زدگان تسهیل گردد تا به سرعت این دغدغه رفع شود.
ابتدا گزارشگران و  از همان   ، بردیم  به آن پی  تعارف   آنچه بی 
ناظران حاضر در محل فاجعه، از ضعف مدیریتی سخن می گویند. 
از سوی دیگر برخی مدیران دولتی بیان کردند امکانات به اندازه 
کافی وجود دارد، اما در توزیع آنها ضعف است!!  قاعدتا کشور اکنون 
در تامین نیازهای اولیه زلزله زدگان ناتوان نیست، امدادگر هم کم 
ندارد، مسئله چیست؟  تمام این مسائل از دو چیز نشات می گیرد، 
ضعف مدیریت بحران و دیگر اینکه پیش از وقوع حادثه هیچ کس 
آمادگی برای آن ندارد.همانطور که می دانیم پیش از این استان 
کرمانشاه دارای نرخ اول بیکاری در کشور بوده و اکنون با وقوع این 
زلزله، شاهد باالرفتن نرخ بیکاری در این استان خواهیم بود، چرا که 
حداقل در اثر این اتفاق، چندین هزار شغل به طور مستقیم و غیر 
مستقیم و سنتی و صنعتی از بین رفته که  برای جبران آن نیازمند 
تدابیری اساسی می باشد و معلوم نیست با افزایش این آمار چه 
سرنوشتی در انتظار این استان خواهد بود .امیدواریم جهت یاری 
عملی و جدی آسیب دیدگان، هماهنگی و یکپارچگی مسئولین 
کشور  بخصوص در زمینه های مالی جهت تسهیالت برای ساخت 
مسکن و وام برای راه اندازی کارخانه و اشتغال ، ساخت مدارس و 
مراکز بهداشتی و درمانی در اولویت برنامه هایشان قرار گیرد چرا 
که این موارد از دغدغه های اصلی زلزله زدگان به شمار می رود.و 
در نهایت خالی از لطف نیست که از نیروهای سپاه پاسداران که این 
روزها دست های یاری گر زلزله زدگان غرب کشور شده اند تشکر 

کنیم ، خدمات بی ریایی که وصفش از عهده قلم خارج است.
mahnaz@gmil,com

سرمقاله

موفقیت ایران 
در درمان شکاف کام و لب

 
و  دکتر وحید مسگرزاده؛ جراح دهان، فک 
صورت  در مورد تومورها و کیست های ناحیه 
دهان اظهار داشت: شایع ترین دالیلی که در 
می شود  دیده  تومورها  و  کیست ها  تشکیل 
آلوده شدن  به دنبال  که  است  عفونی  عامل 
پالپ دندان ها و در انتهای ریشه دندان و در 

داخل استخوان به وجود می آیند.
به گزارش پیام زمان ،دکتر وحید مسگرزاده؛ 
در آستانه برگزاری دوازدهمین کنگره علمی 
سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در 
اراتباط با میزان شیوع شکاف های لب و کام 
در  بیماری  این  آمار  مورد  در  اظهارداشت: 
ایران اطالعات دقیقی ندارم ولی طبق کتاب 
های مرجع این آمار در آمریکای شمالی 1 

مورد در ۷۰۰ زایمان است.
در  نوزاد  یک  اساس  همین  بر  افزود:   وی 
۷۰۰ نوزاد دارای شکاف لب یا کام یا هر دو 
هستند و این آمار به نسبت نژاد های مختلف 

یا عوامل زمینه ای دیگر دارای تغییر است.
دبیر مشاور علمی دوازدهمین کنگره علمی 
ایران  عمومی  دندانپزشکان  انجمن  سالیانه 
افزود: در ایران نیز شاهد این مشکل هستیم 
به  بیماران  این  از  موارد  خیلی  متاسفانه  و 
مناطق  در  داشتن  قرار  و  مالی  فقر  علت 
محروم از برخوردار بودن از درمان به موقع و 

مناسب محروم هستند.
جراح دهان، فک و صورت خاطر نشان کرد: 
در ایران کل امکانات الزم برای جراحی این 
بیماران فراهم هست و موفقیت های زیادی 

در این زمینه حاصل شده است.
های  و کیست  تومورها  مورد  مسگرزاده  در 
حفره دهان عنوان کرد: این ضایعات شیوع 
آنها  اکثریت  خوشبختانه  که  دارند  باالیی 
دارای ماهیتی خوش خیم هستند. شایع ترین 
تومورها  و  تشکیل کیست ها  در  که  دالیلی 
دیده می شود علت عفونی داشته و به دنبال 
ریشه  انتهای  در  دندان ها  پالپ  آلوده شدن 
دندان و در داخل استخوان به وجود می آیند.

جلسه فراکسیون نمایندگان والیی با وزیر خبر
بهداشت برگزار شد.

با  خود  نشست  در  هاشمی  زاده  قاضی 
اعضای فراکسیون نمایندگان والیی درباره 
طرح تحول سالمت و میزان موفقیت آن 
گفت که علیرغم همه کمک های دولت و 
مجلس هنوز شرایط خوب نیست و مردم 
انتقادات  برخی  درباره  هستند.وی  گرفتار 
متخصص  پزشکان  برخی  حضور  نحوه  به 
و  پزشکی  عدالت  و  محروم  مناطق  در 
بهداشتی یادآور شد: وضعیت در روستاها 
بهداشت  و  نیست  خوب  مرزی  مناطق  و 
شرایط  محروم  مناطق  و  روستاها  در 

مناسبی ندارد.

اینکه  بیان  با  همچنین  بهداشت  وزیر 
هزینه ها از منابع پایدار برخوردار نیست، 
دولت   ۹۷ بودجه  در  کرد:  خاطرنشان 

یارانه  ۲۰ میلیون نفر را حذف می کند.
از طرح تحول  وی اضافه کرد: در بخشی 
بیمه  تعداد  و  سالمت احساسی عمل شد 
دولتی  کارکنان  به  و  برابر شد  دو  رایگان 
و خصوصی تسری یافت. ما هر کاری الزم 
را  با سیلی صورتمان  و  دادیم  انجام  بوده 

را  خدمات  باید  یا  و  داشتیم  نگه  سرخ 
دیده  آن  برای  منبعی  یا  کنیم  محدود 
شود. ما به جایی رسیده ایم که باید یک 

جراحی بزرگ انجام دهیم.
اعتبارات  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
پیش بینی شده در بودجه به طرح تحول 
اضافه  شود،  نمی  اعتبار  تامین  سالمت 
قرار  مبنا  زمینه  این  در   ۹۲ بودجه  کرد: 
گرفته و هر سال 1۰ درصد به آن اضافه 
می شود در حالیکه نرخ رشد خدمات در 
حاضر  حال  در  و  شود.  نمی  گرفته  نظر 
میلیارد  هزار  سه  سالمت  تحول  طرح 

تومان کسری دارد.

وزیر بهداشت خبرداد:

 شرایط نامناسب بهداشت در روستاها و مناطق محروم

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
تا  انواع مواد مخدر  از 5۸۰ تن  گفت: بیش 
به امروز کشف شده که در این رابطه شاهد 
افزایش 1۲ درصدی کشفیات  نسبت به مدت 
مؤیدی  هستیم.علی  گذشته  سال  مشابه 
یازدهم  دولت  در  افزود:  خبری  نشستی  در 
برای  دغدغه ای  و  حساسیت  دوازدهم  و 
مبارزه با مسئله اعتیاد و مواد مخدر به وجود 
شکل  موضوع  این  اخیراً  که  به طوری  آمده 
سازمان یافته و تشکیالتی به خود گرفته است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نهاد ریاست جمهوری با ابراز اینکه حضرت آقا 
نیز باتوجه به حساسیت موضوع پیشگیری و 
مبارزه با اعتیاد به مسئله ورود کرده اند، بیان 
کرد: پس از هر سفر وضعیت استان ها مورد 
بررسی قرار می گیرد و پس از آن چشم اندازی 
به  می شود.وی  ترسیم  استان  وضعیت  از 
تنظیم برنامه ها با استفاده از تجزیه، تحلیل و 
بررسی موضوعات آن هم بر اساس پایه علمی 
اشاره کرد و گفت: برنامه ها پس از تنظیم در 
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی 
پیوست های  اینکه  اظهار  با  می شود.مؤیدی 
با مواد مخدر  پیشگیری، درمان و مقابله ای 
خواهد شد،  احصا  مطرح شده  در چشم انداز 
و  اقدامات سریع  کوتاه مدت  در  کرد:  عنوان 

اورژانسی در این زمینه به عمل خواهد آمد.وی 
اضافه کرد: ظرفیت ها و سرمایه های فرهنگی، 
تحقق  در جهت  استان  اجتماعی  و  معنوی 
برنامه ها می تواند تأثیرگذار باشد و نیز نقش 
از  پیگیری  و  رسانه ها در بحث مطالبه گری 
ناحیه مردم و حاکمیت برجسته و مهم است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نهاد ریاست جمهوری خبر داد: با تأسی به 
فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور 
از این به بعد بیش از 5۰ درصد از توان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر از نظر مادی و معنوی 
با  بود.وی  خواهد  پیشگیری  بحث  متمرکز 
اعالم اینکه در 5 سال اخیر رویکرد دولت و 
بر بحث پیشگیری و چگونگی  نظام تمرکز 
بوده  مخدر  مواد  با  مبارزه  کردن  اجتماعی 
است، ادامه داد: این سقف 5۰درصدی در همه 
برنامه های کوتاه، میان مدت و بلندمدت لحاظ 
خواهد شد.مؤیدی با تذکر اینکه حاکمیت و 
دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای 
جامعه در حوزه پیشگیری باشد، تصریح کرد: 
بنابراین باید از ظرفیت ها و قابلیت های موجود 
در بطن جامعه استفاده کرد.صوی در حوزه 
مقابله با مواد مخدر گفت: تا به امروز بیش از 
5۸۰ تن انواع مواد مخدر کشف شده که در 
این زمینه به نسبت مدت مشابه سال گذشته 

را  مخدر  مواد  کشفیات  افزایش  درصد   1۲
شاهد هستیم.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به 
اینکه آماری که در زمینه اعتیاد ارائه می شود 
چقدر بر اساس واقعیت است، توضیح داد: ما 
از  یکی  و  نداریم  مردم  از  پنهانی  آمار  هیچ 
دستاوردهای ۴ الی 5 ساله اخیر ستاد مبارزه 
با مواد مخدر شفاف سازی آمار، ارقام و اعداد 
معتادان به مواد مخدر است.وی ادامه داد: در 
گذشته به دالیلی شاید بخشی از آمار کتمان 
آمار  این  امروزه  خوشبختانه  ولی  می شد 
اختیار رسانه ها  به صورت شفاف و واضح در 
اساس  بر  شد:  یادآور  می گیرد.مؤیدی  قرار 
شیوع شناسی سال ۹۴ بیش از ۲ میلیون و 
۸۰۰ نفر مصرف کننده داشته ایم در صورتی 
به دالیلی  آمار  قبلی  شیوع شناسی  در  که 
اعالم نشده بود.وی افزود: در سال ۹۰ بیش 
از ۳ میلیون نفر مصرف کننده داشته ایم که 
کاهش   ،  ۹۴ سال  شیوع شناسی  اساس  بر 
تعداد مصرف کنندگان را شاهدیم که جزو 
دستاوردهای ۴ الی 5 ساله ستاد مبارزه با مواد 
مخدر است.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان 
شجاعانه ای  اقدام  چنین  گذشته  در  کرد: 
گرفته نشده که به راحتی آمار واقعی را بدهند 

اما در یک سال اخیر تصمیم گرفته شد تا آمار 
واقعی بیان شود از این رو هیچ آمار کتمانی از 
مردم نداریم.وی با اشاره به محیط های کاری 
گفت: یکی از اولویت های ما بحث پیشگیری 
از اعتیاد در محیط های کاری است به طوری 
اداری  محیط های صنعت،  در  اقدام  این  که 
و  می شود  انجام  جدی  به صورت  نظامی  و 
هیچ محیط کاری از نگاه و چتر پیشگیری 
تصریح  نیست.مؤیدی  پنهان  ما  حمایتی  و 
زمینه  در  ویژه  دبیرخانه  عسلویه  در  کرد: 
جلوگیری از اعتیاد فعال کردیم؛ در خوزستان 
نیز محیط های صنعتی جزو اولویت های ستاد 
است.وی با بیان اینکه سمن ها سازماندهی و 
دسته بندی شده اند، اضافه کرد: اکنون ۲ هزار 
و ۳۶5 سمن در سطح کشور با ما همکاری 
می کنند.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نهاد ریاست جمهوری با اشاره به جایگاه 
خوزستان در سطح کشور از لحاظ کشفیات 
مواد مخدر گفت: امسال به نسبت مدت مشابه 
سال گذشته ۸۸ درصد کشفیات مواد مخدر 
داشته است.وی درباره اعتیاد بین زنان تصریح 
افزایش  اعتیاد بین زنان در دهه اخیر  کرد: 
یافته ولی زنانه شدن بحث اعتیاد را تکذیب 
می کنم. از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف 

کننده 1۰ درصد آن زنان هستند.

مویدی: 

زنانه شدن »اعتیاد« را تکذیب می کنم 
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آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد نسبت به فروش مشاعی پالک ثبتی 15۳5 اصلی بخش 
۲ بمساحت ۳۸۸/5۴ متر مربع با توجه به ضوابط شهرداری خیابان شرقی هشت متری و 
عرض شارع جنوبی ۶ متری این ملک حدود ۶۲/1۲ متر مربع تعریض داشته که باقیمانده 
آن بمساحت ۳۲۶/۴۲ متر مربع می باشد در حق سید مصطفی علوی و تقسیم حاصل 
فروش بین مالکین بر اساس سهام مالکیت در روز یک شنبه در تاریخ 1۳۹۶/1۰/1۷ 
ساعت 1۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش 
پالک فوق بنشانی بابل چاله زمین روبروی دبستان رحمانی را 5۸۷55۶۰۰۰۰ برآورد 
نوده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی ده درصد پرداختی در 

حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل- عبدی

برگ اجرائیه 
۳5۸/1/۹۶

مشخصات محکوم له نام:فاطمه نام خانوادگی:رضاپوربوکالت از تهمینه شهباز نشانی محل 
اقامت :شاهدشهر-خ انقالب کوچه نبی علی انتهای خ سمت راست 

محکوم به:بموجب دادنامه شماره ۷1۸ مورخ ۹۶/۷/1 شورای حل اختالف شهریار حوزه 
اول که وفق دادنامه شماره  شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ یکصد وهفت میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دو میلیون وپانصد 
وهفتاد هزارریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت 
وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له صادرشده است پرداخت نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد. 
مشخصات محکوم علیه

نام :محمد باقر نام خانوادگی :حقیقت دوست               نشانی محل اقامت : مجهول 
المکان

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد 
آنرا بموقع اجرا بگذارد.۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کند که 
اجرا واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتیکه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روزصورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.
اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد ازانقضاء مهلت مذکورمعلوم 
شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید.لیکن برای فراردرپرداخت اموال 
خودرامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از۶1روزتا۶ماه محکوم خواهید 
به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای  ازماده۳۴قانون  قسمتی  که  باال  برموارد  شد.۴-عالوه 
مواردی ازقانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب۷۹/1/۲1وهمچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1۰آبان 1۳۷۷که ظهربرگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م.الف:۲۹5۹۶
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف شهریار

آگهی دادنامه
شماره پرونده: ۴/5۲۰/۹5       شماره دادنامه:۴5۷/۹۶         تاریخ: ۹۶/۸/1 

خواهان: علیجان المع فرزند حسن با وکالت آقای کمال رضائیان جویباری / جویبار – 
میدان منتظری – دفتر وکالت  خواندگان: 1- مهدی آتشکار فرزند مصطفی ۲- محمد 

صبا فرزند صبا / مجهول المکان  خواسته: مطالبه طلب 
مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شهرستان جویبار شعبه ۴ شهری 

قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای علی جان المع با وکالت آقای کمال رضائیان 
جویباری بطرفیت آقایان مهدی اتشکار و محمد صبا بخواسته صدور حکم به محکومیت 
مبلغ  به  زمین  ایران  بانک  عهده  شماره ۷۸۷۹۹۰  به  چک  وجه  پرداخت  به  خوانده 
۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی شرح مفاد دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور وجود اصل 
چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مندرج در متم آن در 
مقابل خواهان بعنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه سند مرقوم از هر گونه تعرض مصون 
مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و با امعان نظر به اینکه خواندگان موصوف برغم 
دعوت از طریق نشر اگهی حاضر نشده و در قبال دعوی دفاعی معمول نداشته و دلیلی دائر 
بر پرداخت وجه چک یا تحصیل برائت ذمه خویش ابراز ننموده است لذا دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین مستندا به 
مواد ۳1۰و۳1۴ قانون تجارت 11و1۳و1۹۸و515و5۰۳و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی 
نامبرداگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک مورد دعوا و مبلغ 
۲/5۲۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و ایضا 
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید )۹5/۷/15( لغایت وصول آن که 
توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با انقضاء مهلت مذکور 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم شهرستان جویبار می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی
امیرچناری   وکالت  با  پورمند  غزل  پورمند-سید  دانیال  زارعی-سید  طاهره  خواهان  
به خواسته  فرزند سید جالل  پورمند   مرتضی  به طرفیت خوانده سید  دادخواستی 
اثبات نسب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه  ۴ دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به کالسه 
۹۶15۹۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/1۲/5 شنبه وساعت1۰/۳۰صبح  تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م.الف:۲۹۶۰1
مدیردفترشعبه چهارم  دادگاه خانواده شهرستان شهریار- رسولی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسین جلیلوند

به  جلیلوند  حسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رازی   بیمه  شرکت  خواهان 
کالسه  پرونده   شماره  به  و  ارجاع  شعبه   این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  
۹۶۰۹۹۸۲۶۴۰۷۰۰۳۹۹شعبه ۷دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریارثبت و وقت 
رسیدگی مورخ1۳۹۶/11/1۸ساعت 1۲ تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین جلیلوند  
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یکماه  پس ازتاریخ  انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.م.الف:۲۹۶۰5
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای رضا حدادی فرزند عبداله

خواهان خانم مینا یاری فرزند رضا با وکالت آقای یحیی بخشایش دادخواستی به طرفیت 
خواندگان 1-لیال ابراهیمی ۲-رضا حدادی  به خواسته تقاضای صدورحکم محکومیت 
خواندگان به الزام به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی5۸۴۳فرعی از۴۸اصلی یک واحد 
آپارتمان مقوم به 11/۰۰۰/۰۰۰ریال مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره پرونده  
کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۶۴۰۲۰۰5۸۹شعبه۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریارثبت و 
وقت رسیدگی مورخ1۳۹۶/11/۳۰ساعت  ۹تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم رضا 
حدادی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ردیف دوم رضا حدادی ظرف یکماه  پس ازتاریخ  انتشار آگهی به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.م.الف:۲۹۶۰۲
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- مرضیه نوری

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه1۳۹۶۰۴۰1۷۰۹۷۰۰۰۰۰۴/1به شماره بایگانی ۹۶۰۰۰۰5

تاریخ تولد 1۳۶۳/۲/۲1شماره ملی  نام پدر:سعید  بدینوسیله به خلیل سعداوی زاده 
–انصار  الهدی  علم  شوشتر-شهرک  نشانی  شناسنامه ۷۴۴به  1۸۸1۸۴۲11۸شماره 
۴-بعد ازچهارراه –بدهکارپرونده کالسه 1۳۹۶۰۴۰1۷۰۹۷۰۰۰۰۰۴/1که برابرگزارش 
1۳۹۶/۸/۲5شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابرچک بال محل بین شما وصندوق 
کارآفرینی امید مبلغ 1۲۰۰۰۰۰۰۰ریال )صدوبیست میلیون ریال (بدهکارمی باشید 
که براثرعدم پرداخت وجه بستانکاردرخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادروبه کالسه ۹۶۰۰۰۰5در این اجراءمطرح می باشد لذا طبق ماده 
1۸/1۹آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشاراین 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت درروزنامه درج ومنتشرمی 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیراین صورت بدون 

انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب  خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شوشتر –حیدر شاهینی فر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم محمدرضا رازقی حقیقی وافشین 
حجری محمد زاده خواهان مینا زمانی با وکالت خانم مریم تقوی فردود دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای محمدرضا رازقی حقیقی وافشین حجری محمدزاده به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی وابطال تصدیق ثبت عالمت تجارتی  مطرح که به این شعبه  
ارجاع و به شماره پرونده  کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۷۳5شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهریارثبت و وقت رسیدگی مورخ1۳۹۶/11/1ساعت 1۰ تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده محمدرضا رازقی حقیقی وافشین حجری محمد زاده  و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه  
پس ازتاریخ  انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر 

گردد.م.الف:۲۹5۹۷
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- امیرجلیلی 

ایران و عراق قرارداد سواپ نفت امضا کردند 

وزیر نفت عراق گفت، ایران توافق کرده که روزانه ۶۰ هزار بشکه 
از نفت تولید شده از میدان نفتی کرکوک در شمال این کشور را 
با نفت ایران سواپ کند. بر اساس این گزارش، وزیر نفت عراق 
گفت، ایران توافق کرده که روزانه ۶۰ هزار بشکه از نفت تولید 
شده از میدان نفتی کرکوک در شمال این کشور را با نفت ایران 
سواپ کند. لعیبی افزود: بر اساس این توافقنامه که به امضای دو 
کشور رسیده، ایران موظف شده که »نفتی با همان خصوصیات و 
همان مقدار« که از کرکوک دریافت کرده، در بنادر جنوبی عراق 
در خلیج فارس تحویل دهد. این موافقتنامه به عراق اجازه می 
بازپس گیری میادین  از زمان  دهد که فروش نفت کرکوک که 
سر  از  را  بود  شده  متوقف  اکتبر  ماه  در  کردها  از  منطقه  این 
بگیرد. لعیبی افزود: بین ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز نفت خام 
کرکوک از طریق کامیون های نفتکش به منطقه مرزی کرمانشاه 
وزیر  داده خواهد شد.  تحویل  دارد  پاالیشگاه  آنجا  در  ایران  که 
احداث  برای  ریزی  برنامه  حال  در  کشور  دو  گفت:  عراق  نفت 
خط لوله ای برای ارسال نفت از کرکوک هستند تا نفت خام از 
طریق کامیون حمل نشود. این خط لوله ممکن است جایگزین 
خط لوله صادراتی موجود از کرکوک به دریای مدیترانه از طریق 

ترکیه شود.

مذاکرات مقامات لیبی برای باال بردن تولید نفت

رئیس دولت لیبی با مدیر شرکت ملی نفت و رییس بانک مرکزی 
این کشور دیدار کم سابقه ای داشت تا درباره تامین مالی افزایش 
تولید نفت گفت و گو کنند. بر اساس این گزارش، روابط میان این 
سه نهاد طی دو سال گذشته به دلیل بن بست بر سر هزینه عمومی 
و تامین مالی شرکت ملی نفت، متالطم بوده است. روابط میان 
بانک مرکزی و فیاض سراج، رئیس  الکبیر صادق، رییس  صادق 
دولت آشتی ملی بر سر سیاست پولی و اصالحات مالی پرتنش بوده 
با این همه بانک مرکزی ماه گذشته اعالم کرد که برنامه اقتصادی 
و مالی مورد توافق قرار گرفته است. دولت آشتی ملی اعالم کرد 
این دیدار به منظور فراهم کردن مقدمات مالی ضروری برای تامین 
مالی شرکت ملی نفت انجام گرفت تا این شرکت بتواند تولید را باال 
ببرد و وظایف و مسئولیت هایش در زمینه تولید، اکتشاف، پاالیش 
و حمل نفت و محصوالت نفتی را انجام دهد. در بیانیه دولت آشتی 
ملی لیبی تصریح شده که افزایش تولید نفت به کاهش کسری 
کمک کرده و به بانک مرکزی لیبی امکان می دهد سیاست های 
پولی را برای مقابله با بحران نقدینگی و حمایت از دینار لیبی و 

تحرک بخشیدن به رشد اقتصاد کشور اجرا کند

نفت در جهان

گازوئیل 20 درصد گران می شود
 

درآمد  که  آمده   ۹۷ سال  بودجه  الیحه  در 
حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر 
نفت گاز در سال ۹۷ به میزان 1۳ هزار میلیارد 
ریال خواهد بود.به گزارش زمان به نقل از 
تسنیم، در ردیف 1۶۰15۳ جدول شماره 5 
الیحه بودجه سال ۹۷ آمده که درآمد حاصل 
نفت  لیتر  افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر  از 
میلیارد  هزار  میزان 1۳  به  سال ۹۷  در  گاز 
ریال خواهد بود. این میزان درآمد در ردیف 
اینرو در سال  از  درآمدهای ملی آمده است، 
آینده در صورت تصویب این موضوع در قالب 
 ۲۰ افزایش  شاهد   ،۹۷ سال  بودجه  قانون 

درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل خواهیم بود.

افزایش سهم صندوق توسعه ملی 
برای آبرسانی روستایی

دولت در الیحه بودجه 1۳۹۷ کل کشور، سهم 
منابع صندوق توسعه ملی در اجرای طرح های 
آبرسانی روستایی را ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت 
است.به  داده  افزایش   ۹۶ بودجه  قانون  به 
گزارش زمان به نقل از ایرنا، در ماده واحده 
است:  آمده  کشور  کل  بودجه 1۳۹۷  الیحه 
به  نسبت  که  شود  می  داده  اجازه  دولت  به 
برداشت ۳۰۰ میلیون دالر و 1۰ هزار و 5۰۰ 
از ورودی سال 1۳۹۷ صندوق  میلیارد ریال 
آبرسانی  برای اجرای طرح های  توسعه ملی 
روستایی و توسعه شبکه های آن اقدام کند. 
این در حالی است که در قانون بودجه سال 
بود ۳۰۰  شده  داده  اجازه  دولت  به  گذشته 
ریال  میلیارد  و ۹۰۰  هزار  و ۹  میلیون دالر 
برای طرح های آبرسانی از صندوق توسعه ملی 

برداشت کند. 

کوتاه از انرژی

تمایل  به  اشاره  با  ایران،  در  سریالنکا  سفیر 
کشورش برای توسعه همکاری های تجاری با 
ایران گفت: ما عالقه مند به خرید فرآورده های 
نفتی، از ایران هستیم.به گزارش زمان به نقل 
از وزارت نفت، شریف انیس در باره برنامه های 
تجاری  همکاری های  برای  متبوعش  دولت 
مختلف  زمینه های  در  ایران  با  اقتصادی  و 
اظهار داشت: ایران و سریالنکا، تجربه طوالنی 
همکاری های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک 
با یکدیگر دارند و تالش داریم همکاری  خود را 
با ایران در سه محور پیش ببریم. وی، توسعه 
مبادالت تجاری دوجانبه ایران و سریالنکا را 
به عنوان محور نخست نام برد و افزود: در این 
زمینه، فرآورده های نفتی و مصالح ساختمانی 

ایران مدنظر ما است؛ زیرا فرصت های فراوانی 
سریالنکا  به  محصوالت  این  صادرات  برای 
وجود دارد. سفیر سریالنکا در ایران، دومین 

محور همکاری ایران و سریالنکا را گردشگری 
سومین  افزود:  و  کرد  عنوان  توریسم  و 
توسعه  بحث  ایران،  با  ما  همکاری  محور 

کشور  دو  در  مستقیم  سرمایه گذاری های 
پنج  نجات  عملیات  به  انیس،  شریف  است. 
ایرانی  نفتکش  ازسوی  ماهیگیر سریالنکایی 
Stream اشاره کرد و با بیان این که این 
عملیات پنج ساعت طول کشید، افزود: نکته 
مهم اینجا است که این عملیات نجات توسط 
یک کشتی غول پیکر تجاری صورت گرفته و 
صرف چنین زمانی برای نجات پنج ماهیگیر، 
نشان دهنده وجهه بشردوستانه این عملیات 
نفتکش  ملی  معتقدم که شرکت  است. من 
 Stream ایران و دریانوردان کشتی نفتکش
کار بسیار مهمی انجام داده اند و از این بابت 
سریالنکا از مدیران این شرکت و دریانوردان 

این کشتی سپاسگزارند.

سفیر سریالنکا در ایران خبر داد:

خواستار خرید نفت از ایران هستیم

بر اساس الیحه بودجه سال ۹۷، وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دارند ماهانه از هر واحد 
مسکونی مشترک گاز ۲۰۰ تومان و مشترکان برق 1۰۰ تومان اخذ کنند. این رقم برای 

مشترکان روستایی نصف می شود.
به گزارش زمان به نقل از مهر، در بند ح تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، 
به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان 
گاز مبلغ دو هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ یک هزار ریال اخذ 
نماید. متن کامل این ماده واحده به شرح زیر است: مطابق ماده 1۲ قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از وزارتخانه های نفت و 
نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی 
مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار 
مشترکان  برای  برسانند.  مصرف  به  مذکور  ماده  در  مندرج  موارد  برای  و  اخذ  ریال 

روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل 5۰ درصد خواهد بود.
بر اساس الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است عالوه بر دریافت 
نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، ۲۰ تومان از مشترکان 
دریافت نماید. بر اساس بند ج تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو از 
طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است، عالوه بر دریافت نرخ آب بهای 
شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت 
و به خزانه داری کل کشور واریز کند. 1۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه 
میلیارد ریال از محل حساب مذکور، در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت 

آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. 

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز گفت: با پایان یافتن طرح پایلوت کنتورهای هوشمند در 
۴ استان کشور، این کنتورها با درصد خطای بسیار پایین برای مشترکان مورد استفاده 
قرار می گیرند.به گزارش زمان به نقل از شانا، سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز درباره نصب و استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان گاز گفت: طی فراخوانی 
که سال گذشته از سوی شرکت ملی گاز مطرح شد، 1۳ شرکت داخلی و خارجی اعالم 
آمادگی کردند تا اجرایی شدن استفاده از کنتورهای هوشمند گاز را مورد آزمایش و بهره 
برداری قرار دهند. وی افزود: طرح پایلوت به این صورت است که هر کدام از این 1۳ 
شرکت، 5 هزار دستکاه از کنتورهای هوشمند خود را در ۴ استان تهران، مشهد، کرمانشاه 
و البرز مورد آزمایش قرار می دهند و نگهداری از این کنتورها نیز به مدت ۸ ماه بر عهده 
خود شرکت ها است تا پس از پایان دوره آزمایشی مشخص شود کدام کنتورها از لحاظ 
مسائل فنی و اقتصادی برای کشورمان مناسب تر هستند. مومنی اظهار کرد: زمانی که 
کنتور مناسب برای مشترکان گاز انتخاب شود، به صورت سفارشات گسترده آنها را در 
اختیار مردم قرار می دهیم، البته هزینه خرید و نصب این کنتورها به سبب قابلیت هایی که 
دارند نسبت به کنتورهای معمولی باالتر است. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ادامه داد: 
اکنون بیشتر مشترکان گاز در کشور از کنتورهای معمولی استفاده می کنند و تعدادی از 
کنتورها نیز طی ۲ سال اخیر تبدیل به کنتورهای ارتقاء یافته شده اند که در داخل کشور 
تولید می شوند. وی درباره کنتورهای هوشمند توضیح داد: کنتورهای هوشمند گاز قادرند 
به وسیله تجهیزات داخلی و سیستم های ارتباطی که دارند از طریق الکترونیکی با مراکز 
ادارات گاز در شهرها و مناطق خود ارتباط  برقرار کنند که به این ترتیب قرائت کنتور نیز 

از راه دور امکان پذیر می شود.

کنتورهای هوشمند گاز در راه است آبونمان آب شرب، برق و گاز تعیین شد
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گشایش شعب دروازه دولت و بلوار میرداماد 
بانک پارسیان 

با گشــایش شــعب دروازه دولت و بلوار میرداماد بانک پارسیان 
درتهران، تعداد شــعب بانک پارسیان به تعداد ۳۲۴ رسید.طی 
مراسمی با حضور خلیل پور، مدیر امور شعب؛ بیژنی، مدیر امور 
پشــتیبانی؛ دکتر دربیکی، مدیر روابــط عمومی؛  بیات، رییس 
منطقه ۳ و قاسم پور، رییس منطقه 5 بانک پارسیان؛ و همچنین 
کسبه و تجار، شعب دروازه دولت و بلوار میرداماد بانک پارسیان 
درتهران گشایش یافت.دکتر بابک دربیکی، مدیر روابط عمومی 
بانک پارسیان درآیین گشایش شــعبه دروازه دولت با اشاره به 
استقبال مشتریان و شهروندان از خدمات بانک پارسیان، گفت: 
بانک پارســیان به منظور تأمین رفاه حال مشــتریان و تسهیل 
در ارایه خدمات بانکی، عالوه برتوســعه منطقی شعب براساس 
نیازهای هموطنان و شــرایط عمومی کشــور، توسعه خدمات 
بانکداری الکترونیک را در دســتورکار خود قرارداده اســت در 
همین راستا،  فاز دوم سامانه«خانه پارسیان«به عنوان نخستین 
ســامانه مدیریت خدمات غیرحضوری بانکی کشــور با تکیه بر 
توانمندی های داخلی بانک راه اندازی شــد.مدیر روابط عمومی 
بانک پارسیان با اشاره به پیشگامی بانک پارسیان در فعالیت های 
انسان دوستانه و نیکوکارانه، مسئولیت اجتماعی را یکی از مهم 
ترین اســتراتژی راهبردی بانک پارسیان برشمرد و خاطرنشان 
کرد : بانک پارســیان به عنوان یکی از فعــال ترین بانک ها در 
حوزه ی مسئولیت های اجتماعی اقدامات موثری داشته و بسیار 
موفق عمل کرده اســت  و درخدمت رســانی و رشــد و توسعه 
اقتصادی کشــور نقش مهمی بر عهده داشــته است.خلیل پور، 
مدیرامور شــعب بانک پارســیان نیز در آیین افتتاح شعبه بلوار 
میرداماد با بیان اینکه اخالق گرایی و مشــتری مداری سرلوحه 
فعالیت کارکنان بانک اســت، افزود : بانک پارســیان با تکمیل 
زنجیره ارزش مدارانه خدمات درقالب ســوپرمارکت های مالی، 
مشتریان را از مراجعات مکرر برای درخواست های مالی بی نیاز 
می کند و همچنین این بانک با دراختیارداشتن بخش عمده ای 
از خدمات کارتخوان ها ، تالش می کند تا مطابق اســتاندارهای 

روزدنیا خدمت رسانی به مردم داشته باشد.

پرداخت 280 میلیارد تومان تسهیالت به صنایع 
استان خراسان رضوی توسط بانک صنعت و معدن 

مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان در ســال 1۳۹5 از سوی بانک صنعت 
و معدن به واحدهای صنعتی اســتان خراسان رضوی پرداخت 
شده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، 
سهم استان خراسان رضوی از کل تسهیالت پرداختی این بانک 
به استان هاي کشــور در سال گذشته ۳ و نیم درصد است.این 
تســهیالت به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل، بازسازی و تامین 
ســرمایه در گردش واحدهای مختلف صنعتی اســتان خراسان 
رضوی پرداخت شده اســت.گفتنی است بانک صنعت و معدن 
از ابتــدای اجرای طرح رونق تولید تاکنون بیش از 1۰۹ میلیارد 
تومان تسهیالت نیز در قالب این طرح به صنایع کوچک و متوسط 
استان خراسان رضوی پرداخت کرده است.همچنین بنابر گزارش 
دیگری از روابط عمومی بانک صنعت و معدن،مبلغ ۳11 میلیارد 
تومان در سال 1۳۹5 از ســوی این بانک به واحدهای صنعتی 
استان یزد پرداخت شده اســت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک صنعت و معدن، سهم استان یزد از کل تسهیالت پرداختی 
این بانک به اســتان هاي کشور در سال گذشته ۴ درصد است.

این تسهیالت به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل، بازسازی و تامین 
سرمایه در گردش واحدهای مختلف صنعتی استان یزد پرداخت 
شده است.گفتنی اســت بانک صنعت و معدن از ابتدای اجرای 
طرح رونق تولید تاکنون حدود 11۶ میلیارد تومان تســهیالت 
نیز در قالب این طرح به صنایع کوچک و متوســط اســتان یزد 

پرداخت کرده است.

خبر روز گذشته  از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. 
الیحه بودجه11 میلیون و ۹۴۹ هزار میلیارد ریالی کل کشور 
برای سال 1۳۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم شد که طی آن از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و 
نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد 
و هفتاد و چهار میلیون )11,۹۴۹,۳5۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(ریال و 
از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار 
و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار 
میلیون ) 11,۹۴۹,۳5۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ریال تعیین شده 

است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی 
های سرمای های و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از 
حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر 
چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یک صد و ده میلیارد 
و هشتصد و نود و یک میلیون ) ۴,۲۴۹,11۰,۸۹1,۰۰۰,۰۰۰( 

ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار 
و چهارصدو نود میلیارد ) ۳,۶۸۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 
پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و 
هشتصد و نود و یک میلیون ) 5۶۸،۶۲۰،۸۹1،۰۰۰،۰۰۰ ( 

ریال
انتفاعی  بانک ها و مؤسسات  بودجه شرکتهای دولتی،  ب- 
وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار 
بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد 
میلیون   یک  و  نود  و  صد  چهار  و  میلیارد  یک  و  هفتاد  و 
)۸,1۳۹,۸۷1,۴۹1,۰۰۰,۰۰۰ (ریال و از حیث هزینه ها و سایر 
پرداخت  ها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و 
هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون 

) ۸,1۳۹,۸۷1,۴۹1,۰۰۰,۰۰۰ (ریال است.
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 
در زمان تقدیم بودجه گفت : الیحه بودجه سال۹۷ بر مبنای 
عملکرد دستگاه ها تنظیم شده است، اگر بخواهیم بودجه ۹۷ را 
در یک جمله خالصه کنیم بودجه ۹۷ بر مبنای اشتغال فراگیر، 

رفع فقر و ایجاد عدالت است.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ به معنای آغاز برنامه های 
دولت دوازدهم است ، گفت : بودجه ۹۷ تحولی در نظام بودجه 
ریزی است و روند جدیدی را دولت آغاز کرده است که این روند 

را در سال های بعد ادامه خواهد داد.
حجت االسالم روحانی اظهار داشت: بودجه سال ۹۷ برمبنای 
عملکرد سه ماهه دستگاه هاست. دولت باید هزینه هایش را 
پایین آورد و بتواند با بخش خصوصی رقابت کند و بتواند امور را 

به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با تاکید بر اینکه باید بر مبنای عملکرد و هدف بودجه ریزی 
کنیم نه هزینه سال گذشته، تصریح کرد: این اقدام در بودجه 
امسال آغاز شده و ۳۴ درصد بودجه عملیاتی است و این روند 
باید ادامه یابد تا 1۰۰ درصد بودجه عملیاتی شود. البته بودجه 
ای که امسال به مجلس ارائه می شود در بخش استانی 1۰۰ 
درصد عملیاتی است.رییس جمهوری با بیان اینکه بودجه ها در 
کشور به گونه ای تنظیم می شده که اعتبارات در اختیار تهران 
قرار می گیرد و ۲ تا ۳ درصد بودجه هزینه ای با مقدار کمی 
عمرانی در اختیار استان ها قرار می گیرد، گفت: سال آینده در 
راستای تمرکززدایی در بودجه هزینه ای به جای ۴ درصد ۲۴ 
درصد و در عمرانی ۳۰ درصد در اختیار استان ها قرار می گیرد.

روحانی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه مسئولیت 
بسیار سنگینی بر دوش دارد و باید به دقت مصرف بودجه 
را نظارت کند، گفت: مشکل دیگر بودجه در طول سال های 
گذشته ردیف های بودجه ایجاد شده است که محل مصرف آنها 
مشخص نیست؛ ردیف ها باید کاهش پیدا کرده و مجلس باید 

کمک کند و مقابل فشارها بایستد.
وی افزود: باید بتوان بر ردیف ها نظارت کرد چراکه اگر روند ادامه 
یابد حتی دولت دوازدهم هم بتواند کشور را اداره کند دولت بعد 

نمی تواند و در بن بست قرار می گیریم.
رییس جمهوری ادامه داد: تالش دولت یازدهم برای ایجاد ثبات 
اقتصادی بود تا قطار اقتصاد روی ریل قرار گیرد اما اکنون نیاز به 

سرعت و دقت الزم داریم تا به اهداف برسیم.
روحانی در ادامه بودجه سال ۹۷ را در یک جمله، بودجه ای 
بر مبنای اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت عنوان کرد و 
افزود: در تمام مدت فعالیت دولت یازدهم به جز سال ۹۲ که 
رشد اقتصادی حدود منفی ۷ درصد بود، سال های بعد به زیر 
منفی ۲ درصد رسید و خوشبختانه در حال حاضر با رشد مثبت 

در اقتصاد کشور مواجه هستیم.
رشد  داشت:  اظهار  ادامه  در  دوازدهم  دولت  جمهور  رییس 
اقتصادی فصل اول سال جاری در مقایسه با فصل اول سال 
گذشته بدون نفت ۷ و با احتساب نفت ۶.5 درصد به ما اعالم 
شده است که نشان می دهد قدم بسیار خوبی در رشد برداشته 
البته هدفگذاری دولت دوازدهم رشد باالی 5 درصد  شده  
ساالنه است که رسیدن به این رقم نیازمند همکاری همه بخش 
ها است. وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم، تورم مهار و 
تک رقمی شده است، گفت: در دولت یازدهم هدف یک رقمی 
شدن تورم بود که تا امروز هم یک رقمی باقی مانده و تالش 

برای مهار تورم است .
روحانی در زمینه اشتغال افزود: پیش بینی شده در سال آینده 
نیروهای فعال جدید برای حضور در بازار کار ۸۴۰ هزار نفر 
باشند و این به معنی این است که نیازمند حرکت بزرگی برای 
اشتغال هستیم. در الیحه بودجه امسال اشتغال یک مسئله 
مهم است و ما با درآمدی که در تبصره 1۸ پیش بینی کردیم 
و با اهرم کردن این درآمد از صندوق توسعه ملی و همچنین 
تسهیالت بانک ها، رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار خواهیم 

داشت.
وی ادامه داد: اگر الیحه پیشنهادی دولت در مجلس به همین 
صورتی که پیشنهاد دادیم به تصویب برسد به ملت اعالم می 
کنم سال ۹۷ شاهد یک حرکت پرشتاب در اقتصاد خواهیم بود.

روحانی خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد پولی که از ابتدای تاریخ 
تاکنون در کشور خلق شده بر اثر اجرای این طرح بود و تورم 

۴5 درصدی را به وجود آورد.
به گزارش ایِبنا، رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان 
از قدم های  خود در زمان تقدیم الیحه بودجه گفت: یکی 
مهم برای اشتغال، ساخت ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با 
تسهیالت جدید است؛ البته دولت سازنده ساختمان نخواهد بود 

و تنها بر ساخت آن توسط مردم و شرکت ها نظارت می کند.
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی نیاز به تحولی بزرگ دارد، 
به  ای  ویژه  توجه  بودجه سال ۹۷،  الیحه  در  داشت:  اظهار 
صادرات غیرنفتی شده و الیحه بودجه با شکل و چارچوب 

جدیدی ارائه شده که تحولی بزرگ به وجود خواهد آورد.
دو تحول بزرگ اقتصادی در کشور

رئیس جمهوری کاهش نرخ سود تسهیالت و جذب سرمایه 
گذاری و فاینانس را دو تحول بزرگ اقتصادی در سال گذشته 
اعالم کرد و افزود: برای رشد سرمایه گذاری در کشور نیاز بود 
که سرمایه را ارزان کنیم تا بتوان در صادرات غیرنفتی با دنیا 
رقابت کرد. امروز سود تسهیالت بانکی ۳ درصد نسبت به سال 

قبل کاهش یافته که قدم بزرگی است و باید ادامه پیدا کند.
رییس جمهور با بیان اینکه سال آینده برای اولین بار یک قدم 
بزرگ برای استانداردسازی زندگی مردم در بخش اقشار ضعیف 
برخواهیم داشت، گفت: در بودجه ۹۷ قدم های نخست به خوبی 

تدوین شده است و رفع فقر مطلق از سال ۹۷ آغاز می شود.
وی افزود: پرداختی به گروه های مورد حمایت مانند افراد تحت 
پوشش بهزیستی در سال ۹۶ بیش از سه برابر سال ۹5 بوده 
و این آغاز کار است.روحانی ادامه داد:هرکس در کشور سطح 
زندگی و درآمدش از این حداقل کمتر باشد، ثبت نام کند زیرا 
هدف ما برخورداری همه اقشار جامعه از یک سطح حداقلی 
استاندارد زندگی است که این کار با بودجه ۹۷ آغاز خواهد 
شد.وی با تاکید بر پرداخت یارانه به نیازمندان گفت: در بودجه 
۹۷ اصالحات یارانه با کمک نمایندگان انجام خواهد شد زیرا 

باید همه نیازمندان یارانه دریافت کنند.
ایجاد اشتغال با اتمام طرح های نیمه تمام

وی با بیان اینکه، یکی از مشکالت بزرگ در عدم رونق اقتصادی 
طرح های نیمه کاره است، اظهار داشت: به همین دلیل توجه 
به تبصره 1۹ بودجه می تواند بسیاری از مسائل و مشکالت را 
حل کند.بزرگترین مشکل این است که طرح های نیمه کاره 
باقی مانده و این یعنی بخشی از سرمایه کشور قفل شده است.

بخش  و  صندوق  ها،  بانک  »دولت،  مربع  با  مشکالت  حل 
خصوصی« وی ادامه داد: اگر هر یک از این طرح ها راه بیفتد 
اشتغال رونق پیدا می کند، مشکل آب، فاضالب، بیمارستان، 
راه، ورزشگاه و ... حل می شود و طبیعتا به اشتغال های تازه 
ختم می شود به همین دلیل برای این که این مساله را حل 
کنیم بر اساس تبصره 1۶ بودجه سال ۹۷، به بودجه عمرانی 
توجه ویژه ای شده و حرکت های خوبی را انجام خواهیم داد.

رییس جمهوری تصریح کرد: منابع عمرانی دولت ۳۶۸۰۰۰ 
میلیارد تومان است و با اهرم بودجه عمرانی می خواهیم این 
مساله را حل کنیم.با کمک »دولت، بانک ها، صندوق و بخش 
خصوصی« همه طرح های نیمه تمام را تکمیل می کنیم و این 
طرح بزرگی است که در بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده است.

وی  با بیان اینکه این روزها وضع فروش نفت خوب شده و تا 
پایان سال درآمد نفتی به طور متوسط 5۰ دالر می شود، گفت: 
در سال های گذشته با وجود کاهش درآمد نفتی طبق مصوبه 
مجلس ۳۰ درصد درآمد نفت و گاز را به صندوق ریختیم.وی 
افزود: امسال ۲ درصد اضافه می شود که پیش بینی می کنیم این 
۳۲ درصد بیش از 15 میلیارد دالر خواهد شد و برنامه ما این 
است که ۲۰ درصد در صندوق بماند و 1۲ درصد باقیمانده در 
بودجه برای طرح های مهم پیش بینی شده است.روحانی ادامه 
داد: نخستین اولویت برای استفاده از این 1۲ درصد اصالح امور 
بانکی است، چراکه هیچ کاری در کشور تازمانی که نظام بانکی 

اصالح نشود درست نخواهد شد.
رییس قوه مجریه با اشاره به اینکه تاکنون چند اصالح در نظام 
بانکی انجام داده ایم، تصریح کرد: در آخر دولت یازدهم و اول 
دولت دوازدهم تمام تالش خود را کردیم تا خساراتی که از 
فعالیت چند تعاونی اعتباری در کشور به وجود آمده و جامعه را 

به هم ریخته بود را جبران کنیم.
وی ادامه داد: ۶ تعاونی متخلف ۲5 درصد بازار پولی کشور را در 
اختیار داشتند و نه تنها راجع به سود تسهیالت تصمیم گیری 
می کردند، بلکه هر گاه اراده می کردند بازار ارز، سکه، امالک و 

سایر بازارها را بر هم می زدند.
روحانی درباره معضل موسسات و تعاونی های غیر مجاز در 
کشور گفت: این صندوق ها متعلق به چه کسانی بود ؟ اگر خدا 

کمک نمی کرد صاحبان این موسسات در همه بخش ها به ما 
فشار می آوردند. بسیاری به ما نامه میزدند که فالن شخص آدم 

خوبی است چرا موسسه یا حساب وی بسته شده است.
رییس جمهور دولت دوازدهم در ادامه درباره حل مشکل ۹۸ 
درصد سپرده گذاران ،گفت: اما حل ۹۸ درصد مشکل سپرده 
گذاران به یک معجزه شبیه بود و همه قوا و رهبری برای حل 

این مشکل کمک کردند.
وی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم این حادثه در کشور تکرار شود 
و بانک مرکزی هر اختیاری که برای حل این مشکالت الزم 
داشته باشد از شورای امنیت ملی دریافت خواهد کرد و من 
مطمئن هستم در صورت لزوم نمایندگان نیز برای وضع قانون 
کمک می کنند.روحانی اقدامات مهم در سیستم بانکی را سر و 
سامان دادن موسسات غیرمجاز، کاهش سود تسهیالت، ارتباط 
با بانک های خارجی عنوان کرد.رییس جمهوری اظهار داشت: 
۳ میلیارد دالر از پول صندوق توسعه ملی برای اصالح امور 
بانکی و بیش از ۲ میلیارد و 15۰ میلیون دالر برای محیط 
زیست می خواهیم.رئیس شورای اقتصاد اعالم کرد: براساس 
الیحه بودجه ۳۲ درصد از درآمد صادرات نفتی باید به صندوق 
توسعه ملی واریز شود اما دولت آمادگی دارد تا برای طرح های 
مهم محیط زیستی و بانکی که دو معضل بزرگ کشور هستند، 
1۲ درصد از این منابع را با کمک مجلس در این موارد استفاده 
کند.رئیس جمهوری ادامه داد: اولین گام برای حل مشکالت 
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و همچنین بانک 
ها آن است که دست از بنگاهداری بردارند و تمام بنگاه های 

خود را عرضه کنند.
های  صندوق  البته  گفت:  پایان  در  روحانی  االسالم  حجت 
بازنشستگی می توانند سهام داشته باشند یا در بانک ها سپرده 

گذاری کنند اما مدیریت بنگاه را نباید در اختیار داشته باشند.
بودجه وزارت صنعت ۲1 درصد کم شد

بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل 
1۴1۹ میلیارد و ۶۲5 میلیون تومان برآورد شده که نسبت 
به بودجه 1۸۰۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومانی مصوب آن در 
سال گذشته، حدود ۲1 درصد کاهش یافته است.به گزارش 
ایسنا، براساس متن الیحه بودجه سال 1۳۹۷ ،بودجه مختص 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل 1۴1۹ میلیارد و ۶۲5 
میلیون تومان برآورد شده است.این در حالی است که بودجه 
مصوب این وزارتخانه در سال 1۳۹۶ معادل 1۸۰۲ میلیارد و 
۳۹۷ میلیون تومان بود.در بودجه سال آتی برای سازمان توسعه 
تجارت ایران ۲۴۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان، برای مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی هشت میلیارد و ۷5۷ میلیون تومان، 
برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - 
مادر تخصصی ۳5 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، برای سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران  - مادر تخصصی ۲1 میلیارد 
و شهرک های صنعتی  برای سازمان صنایع کوچک  تومان، 
ایران ۹۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان، برای سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۶ میلیارد و ۲۲۶ میلیون 
تومان، برای صندوق ضمانت صادرات ایران شش میلیارد و 1۰۰ 
میلیون تومان و برای اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی 

ایران نیز پنج میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.
کاهش 14 درصدی بودجه وزارت نیرو

دولت دوازدهم در الیحه بودجه سال 1۳۹۷ بودجه پیشنهادی 
خود برای وزارت نیرو را نزدیک به 1۴ درصد کاهش داد. طبق 
اطالعات ارائه شده در الیحه بودجه سال آینده وزارت نیرو به 
همراه سازمان های زیرمجموعه خود حدودا  شش هزار و ۴۷۸ 
میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. این در شرایطی است 
که دولت در الیحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه 

درخواست بودجه  هفت هزار و 5۰۰ تومانی کرده بود.
آنچه که در الیحه بودجه امسال خود را به خوبی نشان می دهد 
کاهش قابل توجه بودجه ستادی وزارت نیرو و افزایش بودجه 

برخی نهادهای زیرمجموعه است.
به طور مثال بودجه پیشنهادی برای پژوهشگاه نیرو که در سال 
گذشته سهمی معادل  ۴۸ میلیارد تومان را به خود اختصاص 
داده بود، امسال تا سطح ۸5.5 میلیارد تومان افزایش یافته است.

کاهش 1۴ درصدی بودجه وزارت نیرو در شرایطی اتفاق افتاده 
که به نظر می آید بخش قابل توجهی از بودجه های ستادی 

دولت امسال با کاهش روبرو شده اند.

آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی ۹5۰۲۸۰ فی مابین 
خانم نهیه محمدی و غیره محکوم له آقای عثمان نوری و غیره محکوم علیه با توجه به 
معرفی یک دستگاه ساختمان توسط محکوم علیه به شماره ثبت ۴۷۲5 فرعی از یک 
اصلی مفروز و مجزی شده از 1۳ ع فرعی از یک اصلی مذکور بنام خانم فریده حمدی 
زاده واقع در جوانرود خیابان سعدی کوی گلستان 1۲، سند مذکور در رهن نمی باشد. 
ملک در اختیار مالک می باشد.کارشناس منتخب ملک را ارزیابی و قیمت پایه ی آن را 
مبلغ ۳/۳۲۲/۲۷۰/۰۰۰ ریال اعالم داشته است. به همین جهت در مورخ 1۳۹۶/۹/۲۷ 
راس ساعت 1۰ صبح در محل اجرای احکام حقوقی جوانرود جلسه مزایده جهت فروش 
ملک معرفی شده برگزار میگردد.قیمت کارشناسی قیمت پایه می باشد و برنده مزایده 
کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می 
بایستی ده درصد مبلغ مزایده را نقدا به حساب دادگستری واریز نمایند.برنده مزایده ده 
درصد مبلغ مزایده را فی المجلس واریز و مابقی طی یک ماه مهلت خواهد داشت که 
واریز نماید در صورتی که به هر دلیل برنده مزایده نتواند در موعد مقرر نسبت به پرداخت 
مابقی مبلغ مزایده اقدام ننماید نفر دوم بعنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد و مبلغ ده 
درصد واریزی پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد 
شد. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند با هماهنگی این اجرا پنج روز قبل از انجام 

مزایده از ملک 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
خواهان : آقای فایق مرادی-آدرس: جوانرود-روبروی دبستان سیدجمال الدین اسدآبادی 

خوانده : آقای بختیار میری - مجهوالمکان
خواسته : مطالبه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان و هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیرتادیه
باتوجه به محتوای پرونده  نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم وبه شرح 

زیر انشاء رای میگردد:
رأی شورا

در خصوص دادخواست آقای فایق مرادی بطرفیت آقای بختیارمیری بخواسته مطالبه 
مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه و هزینه 
دادرسی،با این توضیح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی خود بیان داشته اند که 
اینجانب خواهان صدرالذکر مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار تومان از خوانده پرونده آقای 
بختیارمیری طلب دارم و حاضر به بازپرداخت بدهی خود نمی باشد که با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و رسید مورخ ۹5/1۲/۳۰  که کپی مصدق شده آن ضم دادخواست می 
باشد و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹۶/۷/۲۷ علی رغم درج اخطاریه در 
روزنامه کثیراالنتشار و عدم دفاع موثر در رد خواسته خواهان ، لذا با این اوصاف خواسته 
خواهان صحیح و وارد به نظر رسیده و مستند به مواد 1۹۸ ، 515 ، 51۹ و5۲۲ از ق.آ.د.م 
1۲5۸ از ق.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار 
تومان بابت اصل خواسته و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۶/۶/1۲( 
و پرداخت مبلغ یکصدوچهل و شش هزار تومان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در 

دادگستری جوانرود می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

آگهی حصر وراثت
خانم رضیه ملکی دارای شناسنامه شماره  5۹۶۹5۸۹1۶۰  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶۰1۹۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده شادروان  
صیداحمدملکی به شناسنامه ۹۸-1۳۰۹ در تاریخ 1۳۸۶/۲/۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-فوزیه ملکی   کدملی   5۹۶۹5۸۸۸۴۹     دختر متوفی

۲-رضیه ملکی   کدملی   5۹۶۹5۸۹1۶۰  دختر متوفی
۳-صفیه ملکی   کدملی   ۴۹5۰۰15۰۰1   دختر متوفی

۴-فرزاد ملکی   کدملی   ۳۳۴1551۴51   پسر متوفی
5-فرهاد ملکی   کدملی   5۹۶۹5۸۹551  پسر متوفی

۶-فریدون ملکی   کدملی   5۹۶۹5۸۹1۷۹   پسر متوفی
۷- رزیه ملکی   کدملی   5۹۶۹5۸۸۸۳۰   دختر متوفی

۸-عالیه درداب   کدملی   5۹۶۹5۸۷۸۶۹   همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه  چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

آگهی حصر وراثت
آقای فرهاد نجفقلیزاده دارای شناسنامه بشماره 5۲۸۹ به شرح پرونده کالسه ۹۶-1۳5۳ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان برات 
نجفقلیزاده به شماره شناسنامه 1۰۳۹۸ در تاریخ ۹5/۸/۹ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-علی نجفقلیزاده به ش ش 1۴5۰۴۰۸۷۰۲ فرزند برات پسر متوفی

۲-فرهاد نجفقلیزاده به ش ش 5۲۸۹ فرزند برات پسر متوفی
۳-منیژه نجفقلیزاده به ش ش ۳۷1۰ فرزند برات دختر متوفی
۴-فریده نجفقلیزاده به ش ش ۲۹۲۹ فرزند برات دختر متوفی

5-زیبا نجفقلیزاده به ش ش 1۴5۰۰۴۲۹1۰ فرزند برات دختر متوفی
۶-ژیال نجفقلیزاده به ش ش 1۰۷۰1 فرزند برات دختر متوفی

۷-مدینه عباس زاده به ش ش 5 فرزند ایوب زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و رسمی که بعد 

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

نامه صادره 
در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶11۶۰۰۳۰۶ آقای مهدی عبدی فرزند علیرضا به اتهام 
جعل در ۲ فقره سفته و استفاده از آن تحت تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی 
در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار 

عقیده به عمل می آید . 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند. 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واحد ۴ طبقه ۴ 
بشماره ۴ فرعی از ۶۶۸1 اصلی واقع در بخش دو اردبیل که بشرح صفحه ۷۹ دفتر 
بابک پردل مراغه ثبت و صادر گردیده است که  بنام آقای  ۳۷۲ ذیل ثبت ۸۴۲۶1 
اند که سند  برابر درخواست وارده بشماره 1۰1۲۹1۳ مورخه ۹۶/۷/۲۲ اعالم نموده 
مالکیت به پالک ثبتی فوق الذکر بعلت اساب کشی و بی احتیاطی مفقود شده است و 
پس از جستجوی کامل پیدا نگردیده است تقاضای سند مالکیت المثنی را نموده است 
لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 1۳۹۶۸۰۰۰۳1۴۴۰۰۰۶۲5- 1۳۹۶/۰۹/۰۷ به دفاتر 
اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده 1۲۰ اصالحی قانون ثبت 
موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند 
معامله بنام خود داشته باشد ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل 
قانونی و یا اصل اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس 
از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام آقای بابک پردل 
مراغه صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و پالک 
مرقوم برابر سند شماره 1۳۳۹۰ مورخه ۸۹/۰۴/1۷ دفترخانه ۴۹ اردبیل نزد بانک مسکن 

رئیس ثبت منطقه یک اردبیل- حیدری شعبه شریعتی اردبیل در رهن می باشد.

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
و رای شماره ۶۴۷۳ مورخه  آباد بشرح ذیل: 1-پرونده کالسه ۴۶۸  شهرستان خرم 
۹۶/۷/1۰ به تقاضای آمنه روشنی فرزند  صید ولی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 1۴۳/5۰  متر مربع مجزی شده از پالک  11 فرعی از ۳اصلی واقع در بخش 
۴ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( حسین دلفان رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 

شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۶/۹/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶/۹/۲۰ 

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

آگهی
شماره پرونده:۲۲۷/۶/۹۶             شماره دادنامه:۹۶/۷/۲۹-۸1۲

مرجع رسیدگی:حوزه۶ شورای حل اختالف شهرستان شهریار
خواهان:زهرا لطفی با وکالت مهدی رهنما خوانده: ذبیع اله فضل الهی خواسته: مطالبه 
وجه  سفته گردشکار:پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری تشریفات 
قانونی قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: درخصوص دعوی زهرا لطفی با وکالت مهدی رهنما بطرفیت ذبیع اله 
فضل الهی بخواسته مطالبه مبلغ5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت سه  فقره سفته بشماره خزانه دار 
کل ۴۴۲۳۳۳-۴۴۲۳۳۰-۴۴۲۳۳1 بانضمام خسارات وارده باتوجه به عرضحال تسلیمی 
ومستندات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات بعمل 
آمده ازسوی آن شورا نظرباینکه وجوداصل سفته ها درید خواهان حکایت ازاستقراردین 
بمیزان خواسته واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه دارد وباتوجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وبتجویزازماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار 
ابالغ گردیده لیکن دلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا 
با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه 
دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله ازماده ۹ قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب ۹۴/۸/1۰ مستندا به قانون تجارت و مواد 1۹۸و51۹و5۲۲ قانون 
به محکومیت خوانده/ درامورمدنی حکم  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ5۰/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی 
۹۳۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ ۹۶/۳/۶ لغایت وصول 
آن در حق خواهان وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعالم می دارد 
رای صادره غیابی وظرف ۲۰ روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف۲۰ روز قابل 
تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:۲۹۶۰۹
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-منتظری

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
مورخه  شماره 1۰۰۶۸۹۹  رای  و  کالسه 1۰۰۰11۹  ذیل: 1-پرونده  بشرح  آباد  خرم 
۹۶/۷/1۹ به تقاضای عبدالرضا شاکرمی  فرزند  جهانگیر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 1۶۹/۴۴  متر مربع مجزی شده از پالک  1۳ فرعی از ۳اصلی واقع در بخش ۴ 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید کریم قمری پور رسیدگی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15۴۶5۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۶/۹/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶/۹/۲۰ 

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

مفقودی
کارت  شماره  با  نقل  و  حمل  ناوگان  به  مربوط  ای  کریه  ایکس  ال  جی  پژو۴۰5   

۲۷۹۴5۳۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
کارت  شماره  ۲۰۶۴۴۷۳۲۴۶و  ملی  شماره  با  تیچی  علیپور  علی  هوشمند  کارت   

 بابل هوشمند ۲۶۷۳5۸۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

با اعالم جزئیات بودجه سال 97 پیش بینی می شود

 حرکت پرشتاب 
در اقتصاد  



برادر ارجمندجناب آقای ذوالفقار یوسفی  
عنوان شهردار  به  را  جنابعالی  انتخاب شایسته 
شهر دشتک در استان چهار محال و بختیاری، 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون 
حضرتعالی را درخدمت به مردم شریف، فهیم و 
شهیدپرور شهر دشتک از درگاه خداوند متعال 

خواستارم.
 مصطفوی- سرپرست روزنامه پیام زمان 

دراستان چهار محال و بختیاری

آگهی مزایده عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با استناد به مجوز صورتجلسه 
ابالغ  و   96/6/27 مورخ   960036 شماره   2 ماده  کمیسیون 
لرستان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مورخ 96/8/9 سازمان  شماره 131/10/8226 
در نظر دارد 6 دستگاه خودرو سواری سبک و وانت نیسان را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ انتشار 
اداره کل  به  اداری  وقت   14 الی   8 از ساعت  روز   10 به مدت  آگهی  دوم  نوبت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان واقع  در میدان 22 بهمن مراجعه و در صورت 
پذیرش شرایط فرم شرکت در مزایده را دریافت و تا موعد مقرر تکمیل و در 
پاکت های مربوطه به صورت الك و مهر شده تحویل جمعداری این اداره کل 

نمایید.
ضمانت  صورت  به  را  پیشنهادی  مبلغ  درصد   10 بایستی  کنندگان  1-شرکت   
بانکی در پاکت الك مهر شده به واحد جمعداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2-سپرده برندگان اول و دوم مزایده تا انجام معامله قطعی قابل استرداد نمی 

باشد. 
3-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی به نغع دولت ضبط می گردد .

4-کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
5-اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند . 

6- به پیشنهاد فاقد سپرده ،مبهم ،مخدوش ،مشروط یا بعد از انقضای مهلت 
مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی شود 

7- هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند پیشنهاد خرید یک تا شش دستگاه 
خودرو را ارائه نماید. 

8-پیشنهاد دهندگان می بایست تضمین شرکت در مزایده را در پاکت )الف( و 
پیشنهاد قیمت را در پاکت )ب ( قرار دهند . 

9-اعتبار ضمانتنامه بانکی باید از تاریخ پایان انتشار آگهی حداقل به مدت یک 
ماه باشد ضمنا جهت اطالعات بیشتر به بازار الکترونیک مراجعه فرمایید . 

کمیسیون فروش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان 

 نوبت دوم

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/34   طلوع آفتاب 7/03 
اذان ظهر 11/57  اذان مغرب 17/11

تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید . 
باربارا دی آنجلیس

سخن حکیمانه

خال مشکین که بدان عارض گندم گون است 
 ّسر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران 
چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست

 امروز  با حافظ

ساعت کار جدید مدارس!
فیروزه مظفری

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد: اگر مدرسه ها ساعت 1۰ شروع شوند 
سالمت روحی و جسمی بچه ها بیشتر و عملکرد تحصیلی آنها بهتر می شود.

کاریکاتور

هنرمندان تئاتر مردمی اربعین، سفیران فرهنگی 
این کشور هستند  

نشست رسانه ای دومین همایش تئاتر مردمی در پیاده روی اربعین عنوان 
شد؛ مسئوالن باید کارهنرمندان تئاتر را جدی بگیرند چرا که آنان سفیران 
فرهنگی هستند. به گزارش خبرنگار  حوزه تئاتر گروه فرهنگی پیام 
زمان؛   نشست رسانه ای دومین همایش تئاتر مردمی در پیاده روی اربعین 
با حضور کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و »میرزا 
علی« نقال و مرشد روز شنبه 1۸ آذر در حوزه هنری برگزار شد.در ابتدا 
اولین  گذشته  سال  گفت:  نمایشی  هنرهای  مرکز  مدیر  زارعی  کوروش 
همایش پیاده روی اربعین را با ۷۰ هنرمند آغاز کردیم؛ در مسیر نجف 
به کربال یک تعزیه به زبان فارسی و عربی اجرا کردیم و استقبال خوبی را 
شاهد بودیم که این انگیزه برای ما به ایجاد کرد تا دومین همایش پیاده روی 
اربعین را آغاز کنیم.وی ادامه داد: برای دومین همایش پیاده روی اربعین 
فراخوان ندادیم. تنها به مراکز خود اطالع دادیم و کارهای حساس را بازبینی 
از استان های مختلف  کردیم. مجموعا 1۲ نمایش به دست ما رسید و 
هنرمندان خوبی حضور داشتند که پنج تعزیه عربی و چهار تعزیه فارسی، 
پرده خوانی، تئاتر خیابانی، مقتل خوانی و نقالی داشتیم و سعی کردیم از 
ژانرهای مختلف برای دومین همایش پیاده روی اربعین اجرا داشته باشیم.
زارعی افزود: در مجموع دو شبانه روز در نجف بودیم؛ اکثر گروه ها نمایش 
های خود را انجام دادند و بعد از آن در مسیر کربال اجراها را ادامه دادیم که 
تا یک روز قبل از اربعین اجراها را به اتمام رسید. الحمدهلل اجراها با استقبال 
خیلی خوبی مواجه شد.وی عنوان کرد: تعداد زیادی از زائران )حدود دو 
هزار نفر( نمایش های ما را تماشا می کردند و این نشان می دهد که ما طی 
این سال ها کم کار کردیم و دیر به فکر افتادیم؛ اما هر زمانی ماهی را از 
آب بگیریم تازه است. ما طی سال های آینده می توانیم از هنرمندان دیگر 
کشورها استفاده کنیم، چراکه امسال نمایش ما را هنرمندان قرقیزستان 
سوریه لبنان یمن حتی کشورهای غیر عربی می دیدند و با اشتیاق ما را 
همراهی می کردند.ما طی جلسه ای که با موکب ایرانی در تهران داشتیم 
قراربود برای آنها اجرا داشته باشیم اما آنها هماهنگی خوبی نداشتند. اما می 
خواهم بگویم تعامل خوبی با عراقی ها داشتیم. از مردم خوب عراق تشکر 
می کنم. به نظر ما اگر میزبانی را به آنها واگذار کنیم بهتر می توانند آن 
را انجام دهند. نمی دانم ما چه اصراری داریم که این آئین و مراسم را از 
عراقی ها بگیریم و بگوییم ما ایرانی ها از زائران امام حسین )ع( میزبانی می 
کنیم. میزبان واقعی مردم عراق هستند و به خوبی وظیفه خود را می دانند.
من از کمیته فرهنگی اربعین گله دارم که قدمی برای ما برنداشتند. برای 
ستاد اربعین نامه نگاری کردیم و خودم شخصا به آنجا رفتم اما آنها گفتند 
که به ما ربطی ندارد. حتی حاضر به تهیه ویزا برای هنرمندان هم نشدند.  
من شاهد بودم که ستاد کمیته فرهنگی اربعین برای ۲5۰ مداح و ۸۰ قاری 
قرآن و هنرمندان دیگر ویزا صادر کرده بودند؛ اما برای ما که می خواستیم 
فرهنگ عاشورا را ترویج بدهیم کاری نکردند. آیا فقط با پوستر و بنر می 
توان کار فرهنگی انجام داد؟  کارهای ما حدود دو هزار نفر تماشاگر داشت و 
ارتباط صمیمی و تعامل خوبی را با مردم عراق در نمایش های عراقی برقرار 
کردیم .وی افزود: مسئوالن باید کارهنرمندان تئاتر را جدی بگیرند چرا که 
آنان سفیران فرهنگی هستند. مردم کارهای نمایشی را سالها با خود همراه 
دارند. همانطور که سریال یوسف پیامبر را پنج میلیارد نفر دیدند و هر کسی 
من را در کربال می دید از این سریال نام می برد.در ادامه مرشد میرزا علی 
با توضیح اهمیت هنر و هنرمند در عرصه آیینی گفت: هنر در کالم، رفتار، 
زندگی و نوع شهادت امام حسین )ع( مشهود است و  هنرمند  شاید یک ذره 
از هنر امام حسین )ع( را می خواهد به صحنه نمایش بیاورد و به مخاطب 
نشان دهد.وی ادامه داد: گروه های تعزیه، پرده خوانی نقالی روضه خوانی 
مقتل خوانی با 1۲۰ هنرمند حضور داشتند ودر این سفر همراه با آقای 
زارعی درس یاد گرفتم. آنها یک کار جهادی انجام دادند که تاثیر گذار بود و 
این تاثیر گذاری بسیار مهم است. شیعیان از حدود  ۳5 کشور به کربال آمده 
بودند و ما با آنها روبه رو شدیم. خیلی از آنها زبان ما را متوجه نمی شدند اما 

با نمایش ها ارتباط برقرار می کردند.

خبر

کتاب »افکار پنهان ایرانیان« 
نقد و بررسی می شود

در  ایران  ایرانیان؛  پنهان  »افکار  کتاب 
امروز دوشنبه ۲۰  اقبال الهوری«  اندیشه 
پاکستان  فرهنگی  رایزن  حضور  با  آذر 
بررسی و  نقد  مورد  قلم  اهل  سرای   در 

 قرار می گیرد.
اندیشه  در  ایران  ایرانیان؛  پنهان  »افکار 
با  آذر   ۲۰ دوشنبه  امروز  الهوری«  اقبال 
فرهنگی  رایزن  دوسانی  برج الل  حضور 
نقد  قلم  اهل  در سرای  ایران  در  پاکستان 
فرهنگی  رایزن  می شود.عالوه بر  بررسی  و 
محمد  و  محمدبقایی)ماکان(  پاکستان، 
حضور  نشست  این  در  نیز  مقیسه  حسن 
»افکار  می کنند.کتاب  سخنرانی  و  داشته 
اقبال  اندیشه  در  ایران  ایرانیان؛  پنهان 
الهوری« درباره سه موضوع مهم در مورد 

زندگی اقبال الهوری نوشته شده است.

در دنیای کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست 
ماه  سه  در  والیی:   مستقل  فراکسیون 

گذشته کنسرت و تئاتری لغو نشد
ارشاد اسالمی گفت: در  وزیر فرهنگ و 
سه ماه گذشته اجرای کنسرت و تئاتری 
زمان  پیام  گزارش  است.به  نشده  لغو 
از آغاز صحن  ؛سیدعباس صالحی پیش 
فراکسیون  در  حضور  با  مجلس،  علنی 
به  پاسخگویی  ضمن  والیی  مستقلین 
سوی  از  مطروحه  مطالب  و  سواالت 
نمایندگان، پاره ای از برنامه ها و اقدامات 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  شده  انجام 
حاضر  نمایندگان  اطالع  به  را  اسالمی 
گزارش  رساند.بنابراین  نشست  این  در 
و  موضوعات  به  نشست  این  در  صالحی 
مسائلی که در سه ماه تصدی بر وزارت 
داشته  مدنظر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اشاره کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در احکام برنامه ششم توسعه ۸ 
حکم اختصاصی، یک حکم دائمی و ۲۰ 
تحقق  زمینه  در  که  دارد  عمومی  حکم 
احکام اختصاصی همچون تسهیل فرآیند 
مجوزها، اقدام به مشخص کردن فهرست 
حداقل  به  فرآیند  این  تا  کرده  مجوزها 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  برسد.وزیر 
دیگر  حکم  عنوان  به  واگذاری ها  زمینه 
برنامه ششم نیز توضیح داد: اتفاقاتی در 
در  رویدادها  و  مراکز  واگذاری  با  رابطه 
الزامات  آنکه  پیگیری است، ضمن  حال 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  برای  مجلس 
اسالمی پیگیری می شود تا برنامه ششم 
پیدا  تحقق  بیشتری  سرعت  با  توسعه 
برنامه  هدف  سه  به  اشاره  با  کند.وی 
اکنون  که  مجلس  به  خود  پیشنهادی 
اجرای آن را در وزارت فرهنگ آغاز کرده 
است، توضیح داد: صیانت و تعالی هویت 
سبک زندگی اسالمی و ایرانی، حمایت و 
تقویت تولید و مصرف فرهنگی و هنری 
و دیپلماسی فرهنگی و هنری سه هدف 
 ۹ در  آن ها  اقدامات  که  هستند  اصلی 
پروژه  کالن   ۸ و   برنامه   ۴۰ و  مساله 
حال  در  و  تعریف  فرهنگ  وزارت  در 
تقویت  کرد:  تشریح  است.صالحی  اجرا 
ظرفیت های مردمی در عرصه فرهنگ و 
هنر، بهبود وضعیت کسب و کار در  این 
حوزه، عمومی سازی دسترسی فرهنگی، 
و  ایران  فرهنگی  مناسبات  گسترش 
تولیدات  محتوای  غنی سازی  جهان، 
فرهنگی، انسجام و هماهنگی دستگاه ها، 
از  و...  فرهنگی  مدیریت  هوشمندسازی 
جمله این موارد است که اقداماتی برای  
آنها در  نظر گرفته شده و در حال انجام 
است.وی با بیان اینکه لوایح نظام جامع 
رسانه ای، تبلیغات بازرگانی و مطبوعات 
آستانه  در  مطبوعاتی  معاونت  حوزه  در 
تقدیم به مجلس است، گفت: در زمینه 
گذشته  ماه  سه  طی  لوایح  این  بررسی 

جلسات متعددی برگزار شده است.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بیان 
کرد: در حوز سینما در سه ماه گذشته 
۲۰ سالن تاسیس و این تعداد تا دهه فجر 
امسال به ۴۰ سالن خواهد رسید، ضمن 
آنکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
یک سال آینده تاسیس1۰۰ سالن را در 
برنامه دارد.وی دسترسی بهتر به کتاب و 
تقویت کتاب فروشی ها را دستاورد دیگر 
وزارت متبوع خود در معاونت فرهنگی، 
به  افزود:  و  کرد  عنوان  مدت  این  طی 
شده،  ارائه  وام های  و  تسهیالت  دنبال 
این مدت  تعداد 1۲۰ کتاب فروشی در 
دیگر  متقاضیان  و  است  شده  راه اندازی 
تسهیالت  و  وام  دریافت  شرف  در  نیز 
اینکه  بیان  با  همچنین  هستند.صالحی 
حج  مراسم  برگزاری  مشکالت  وجود  با 
تمتع، امسال مراسم آبرومندانه ای برگزار 
به حج  با عزت  زائر  افزود: ۸۰هزار  شد، 
روابط  از مرکز  نقل  بازگشتند.به  و  رفته 

فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی 
موازی کاری های  وی  اسالمی،  ارشاد  و 
فرهنگی را دغدغه ای قابل تامل دانست 
موازی کاری  این  از  نتوانیم  اگر  افزود:  و 
بهره برداری  منابع موجود  از  عبور کنیم 
با جار و  درستی نخواهد شد و معتقدم 
جنجال به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید  
بدون  و  مداوم  رایزنی های  نیازمند  و 

حاشیه هستیم.
صالحی همچنین بر ارتباط با کشورهای 
هفته های  برگزاری  هدف  با  همسایه 
فرهنگی، تقویت ادارات استانی و تقویت 
گفت:  و  کرد  تاکید  اقوام  فرهنگ  حوزه 
حال  در  استان ها  اطالعاتی  بانک های 
و  آسیب شناسی  است،  شکل گیری 
تدبیر برای فعال سازی شوراهای فرهنگ 
حوزه  محتوای  غنی سازی  و  عمومی 
سینما و... در دستور کار وزارتخانه و در 

حال پیگیری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

هیچ کنسرت و تئاتری لغو نشده است

به گزارش پیام زمان، یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت با 
حضور سید محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر جشنواره و مدیرعامل مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی، حسین ترابی مستندساز پیشکسوت، 
ابتدای این  المللی و اهالی سینمای مستند افتتاح شد.در  میهمانان بین 
مراسم حسین ترابی با برش کیک جشنواره یازدهم به شکل نمادین این 
جشنواره را افتتاح کرد.او درباره جشنواره گفت: به خاطر جوانان این کیک 
را می برم. امیدوارم سینمای حقیقت به حقیقت بپیوندد و فیلم هایش از 
روی حقیقت باشند نه مجاز.در ادامه این مراسم طباطبایی نژاد گفت: من 
به شما قول می دهم در جشنواره سال آینده نسخه کامل و بدون سانسور 
فیلم »برای آزادی« استاد ترابی که 1۲۰ دقیقه است در جشنواره به نمایش 
درآید، چون تنها نسخه موجود از آن ۹۰ دقیقه است.در این مراسم حسین 
رزاق  مرتضی  نژاد،  طباطبایی  سیدمحمدمهدی  طیاب،  منوچهر  ترابی، 
شهنام  علیرضا حسینی،  سعیدپور،  سعادتعلی  مشیری،  منوچهر  کریمی، 
صفاجو، جعفر صانعی مقدم، مهدی زمانپور کیاسری، پناه برخدا رضایی، 
دالور دوستانیان، کاوه بهرامی مقدم؛ جمعی از میهمانان خارجی و... حضور 
داشتند.*مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، 
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« را 
طی روزهای 1۹ تا ۲۶ آذرماه 1۳۹۶، با شعار »حقیقت بهترین راهنماست« 
که از فرمایشات حضرت علی)ع( است، در پردیس سینمایی چارسو شهر 

تهران برگزار خواهد کرد.

افتتاح یازدهمين جشنواره بين المللی سينما 
حقيقت با حضور ميهمانان خارجي و ایراني 

آهنگسازی  به  کویر«  سکوت  »شب  موسیقی  آلبوم 
از  بعد  شجریان  محمدرضا  خوانندگی  و  کلهر  کیهان 
قالب مجموعه  اولیه آن در  انتشار  از  ۲۰ سال  گذشت 

نشر می شود. باز  کلهر«  آثار کیهان  »گزیده 
کلهر  کیهان  آهنگسازی  به  کویر«  آلبوم »شب سکوت 
و   شد  ضبط   ۷۳ سال  شجریان  محمدرضا  صدای  و 
سپس در سال ۷۶  ضبط آواز و تدوین آن انجام شد 

و در سال ۷۷ انتشار آن صورت گرفت.
در این آلبوم که در آواز دشتی و مبتنی بر وسیقی مقامی شمال خراسان  است 
و  کمانچه  نوازندهٔ  و  تنظیم  آهنگ ساز،  کلهر  کیهان  آواز،  شجریان  محمدرضا 
بیژن  سنتور،  نوازنده  کامکار  اردوان  بربط،  نوازنده  بهروزی نیا  حسین  سه تار، 
نعمت ناصر  سیامک  تمبک،  نوازنده  اعیان   مرتضی  دایره،  و  دف  نوازنده  کامکار 
نی  نوازنده  فروهری  بهزاد  و  ویولن سل  نوازنده  خسروی  همایون  تار،  نوازنده 
عنوان  به  سلیمانی  علیرضا  و  سلیمانی  قربان  حاج  همچنین  داشتند.  حضور 
جمله  از  دایره  با  ببی  حسین  و  قوشمه  ساز  با  آبچوری  وعلی  تار  دو  نوازندگان 
آلبوم  هشت  در  کلهر  کیهان  آثار  بودند.مجموعه  اثر  این  محلی  نوازندگان  دیگر 
های  عکس  با  همراه  نفیس  شکل  به  بار  نخستین  برای  اکه  شده  تنظیم  و  تهیه 
»ساز  هنری  فرهنگی  موسسه  توسط  نوازنده  و  آهنگساز  این  از  شده  دیده  کمتر 

ایران عرضه خواهد شد.  بازار موسیقی  به  آواز« 

بازنشر آلبوم »شب سکوت کویر« محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

کارگردانی  به  »آپاندیس«  سینمایی  فیلم  پوستر  نخستین 
رونمایی  جباری  مقصود  کنندگی  تهیه  و  نمازی  حسین 
شد.نخستین پوستر فیلم سینمایی »آپاندیس« به کارگردانی 
این  شد.  رونمایی  عمومی  اکران  آستانه  در  نمازی  حسین 
است و  داده  قرار  کار  را دستمایه  اجتماعی  فیلم موضوعی 
از  پیش  است.»آپاندیس«  شده  ساخته  متفاوت  فضایی  در 
این در چهل و یکمین جشنواره مونترال کانادا و در بخش 
مسابقه اصلی این جشنواره به نمایش در آمد و جایزه بهترین 

فیلمنامه را برای حسین نمازی به ارمغان آورد، همچنین در جشنواره »سالمت« نیز جایزه 
ویژه انجمن اخالق پزشکی را از آن خود کرد.در »آپاندیس«، آنا نعمتی، امیرعلی دانایی، رضا 
اکبرپور، پردیس منوچهری، مرجان مومنی، محمدعلی کیانی، مرتضی علی عباس میرزایی، 
صحرا اسدالهی، سیمون سیمونیان به ایفای نقش پرداخته اند.این فیلم سینمایی که پخش 
آن بر عهده »خانه فیلم« است از ۲۲ آذر اکران خود را در سینماهای تهران و شهرستان ها 
آغاز خواهد کرد.عوامل فیلم سینمایی »آپاندیس« عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین 
تولید: محمدعلی کیانی، مجری طرح: مجتبی  نمازی، تهیه کننده: مقصود جباری، مدیر 
ملکی، دستیار  پردازی: محسن  بیگی، طراح چهره  ایل  مهدی  فیلمبرداری:  مدیر  پیری، 
اول کارگردان: سهیل برخورداری، صدابردار: مسیح حدپور سراج، تدوین: عماد خدابخش، 
طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، مدیر برنامه ریزی: سعید ریاحی فر، منشی صحنه: آرزو 

قربانی، عکاس:حسن شجاعی و .....

نخستین پوستر »آپاندیس« رونمایی شد

پوستر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر توسط حمیدرضا بیدقی 
به  کار  آغاز  با  همزمان  و رونمایی شد.به گزارش پیام زمان،  طراحی 
هیات انتخاب بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم 
ابراهیم  فجر با حضور محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی، 
داروغه زاده دبیر جشنواره، اعضای شورای سیاستگذاری و اعضای هیات 
انتخاب سودای سیمرغ، پوستر جشنواره رونمایی شد.حمیدرضا بیدقی 
از  او که پیش  فیلم فجر است.  طراح پوستر سی و ششمین جشنواره 
این نیز طی چهار دوره با جشنواره فجر همکاری داشته، دانش آموخته  
سینما  دانشکده   از  انیمیشن  لیسانس  فوق  و  هنر  دانشگاه  از  گرافیک 
و  گرافیک  کار  مشغول  تاکنون  سال ۷۰  از  و  است  هنر  دانشگاه  تئاتر 
است.محمدمهدی  بوده  تصویرسازی  و  گرافیک  دانشگاهی  تدریس 
حیدریان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان سینمایی 
در رونمایی پوستر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: سال 
دیگری از فعالیت های سینمایی را با رونمایی از پوستر سی و ششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر و آغاز به کار هیات انتخاب این دوره از جشنواره 

آغاز می کنیم. سینما به عنوان تحول گر عصر حاضر مطرح است.

پوستر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم 
فجر رونمایی شد


