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سرمقاله
دالر را باید فراری داد

نگاه روز
گامی نه چندان دشوار برای 
مقابله با جهش های نرخ ارز

رویکرد برخی دولت ها در کنار گذاشتن 
خود،  جانبه  چند  و  دو  مبادالت  از  دالر 
سوی  از  روزها  این  که  است  موضوعی 
برخی کشورها مانند ترکیه، عراق، روسیه، 
در  دیگر  کشورهای  برخی  حتی  و  چین 
آسیا و آمریکای التین زیاد به گوش می 
های  بازی  دنبال  به  که  رویکرد  رسد.این 
با  مغایر  های  تعرفه  وضع  نیز  و  ارزی 
دولت  سوی  از  الملل  بین  تجارت  قانون 
از  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
سوی کشورهای یاد شده اتخاذ شد، بنابر 
آن  ادامه  کارشناسا،ن  از  بسیاری  اعتقاد 
و  طالیی  دوران  افول  موجبات  تواند  می 
در  را   ‹ دالر  هژمونی   ‹ نیز  و  قطبی  تک 
اردوغان  طیب  رجب  سازد.  فراهم  جهان 
رئیس جمهور ترکیه به تازگی در سخنانی 
در قرقیزستان گفت که آمریکا در تالش 
است از طریق دستکاری ارزی در اقتصاد 
نیز  ما  اراده  اما  کند،  ایجاد  خللی  ترکیه 
بر استفاده از ارزهای محلی و ملی استوار 
که  کرد  اضافه  هم  را  این  اردوغان  است. 
قطبی  تک  به  باید  همیشه  برای  بار  یک 

بودن دالر پایان دهیم.

3  علیرضا جباری
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احتمال بازگشت کوپن الکترونیکی به اقتصاد خانوار؛  

برنامه دولت برای حمایت از خانوارهای ایرانی

در اجالس سه جانبه تهران تاکید شد؛              

شش نکته کلیدی ایران در مسیر پایان بحران سوریه  
روحانی: حضور آمریکا در سوریه فورًا پایان یابد 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آگهی  مزایده عمومی
  کد آگهی 97-34

اجاره عرصه جهت کاالسکه رانی، راه اندازی سینما هفت بعدی، راه اندازی حریم وحشت، شهربازی کودک و اجاره کافی شاپ  
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق 

مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت سه سال شمسی  واگذار نماید:

1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: - ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل 
تمدید باشد. - واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه. 2-برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه 
حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 3-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا 
قبول پیشنهادات مختار است. 4-مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 100100100261 بانک شهر شعبه 
عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند . 5-متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به 
مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  واقع - عظیمیه- ضلع 
شمالي میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه نمایند. 6-محل دریافت اسناد 
و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد. 7- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی می باشد. 8-  داشتن 
معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد. 9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده 
مندرج شده است . 10-مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ کل قرارداد اضافـه خواهد شد. 11- هزینـه چاپ  دو آگهـی  

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداري کرجتوامان و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده مزایـده می باشد .
Park.Karaj.ir
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موضوع  مزایده

اجاره عرصه جهت کالسکه رانی درباغستان

اجاره عرصه به مساحت تقریبی 90 مترمربع  جهت   نصب و راه اندازی سینما هفت بعدی

اجاره عرصه به مساحت تقریبی 100 مترمربع جهت نصب و راه اندازی حریم وحشت

اجاره کافی شاپ به مساحت تقریبی 40 مترمربع

اجاره عرصه  به مساحت تقریبی 1250 مترمربع جهت نصب و راه اندازی شهربازی کودک

قیمت پایه اجاره  ماهیانه  ریال

1/800/000

22/000/000

40/000/000

15/000/000

87/000/000

آدرس

کرج - باغستان  - انتهای شمالی بلوار ولی عصر

کرج  -  ضلع غربی پارک نبوت

کرج  - جهانشهر  - بلوار موالنا بوستان خانواده

کرج  - بوستان جهان  - جنب ساختمان شورای شهر

کرج -  باغستان  - انتهای شمالی بلوار ولی عصر  - پارک 
دهکده تفریحی وگردشگری باغستان

برادر گرامی 
جناب آقای دکتر حسین مهری
مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن

انتصاب به جا و شایسته حضرتعالی را 
که نشان از توانمندی، تعهد و تخصص 
شما دارد تبریک عرض نموده از درگاه 
ایزد منان سربلندی و توفیق روز افزون 

شما را مسالت داریم.
اتاق تعاون البرز

نوبخت: کاالهای اساسی به وفور در اختیار مردم خواهد بود

  بسته معیشتی اقشار کم درآمد
 نهایی شده است   

دولت برای حمایت از مردم و جبران آثار 
ناشی از نوسانات بازار ارز که در زندگی 
روزمره مردم خواهد داشت به جز اقداماتی 
سوی  از  بازار  این  ساماندهی  برای  که 
همکارانمان در بانک مرکزی در حال انجام 
است، پنج بسته حمایتی از یک برنامه جامع 
مقابله با تحریم را در این رابطه تعریف کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر 
نوبخت اظهار کرد: نخستین بسته مرتبط می شود با تأمین کاالهای اساسی و داروی مردم 
که به طور کلی می توان همه کاالهای روزمره و نیاز مردم را در این بخش دسته بندی کنیم. 
در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت که با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل شد، به 
صورت نهایی این بسته تأیید شد که ۱۳ میلیارد دالر برای ۲۵ قلم کاالهای اساسی و مورد 
نیاز مردم تا پایان سال جاری اختصاص داده شود.وی افزود: در این راستا دارو و نهادهای 
کشاورزی در این مجموعه قرار می گیرند درنتیجه در سراسر کشور تمامی هم وطنان ما 
می توانند از این ۲۵ قلم کاالیی که اعالم خواهد شد، بهره مند شوند.از سویی دیگر نرخ 
این کاالها نیز براساس ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شود و از سوی مسئوالن دولتی متناسب 
با مأموریت دستگاه های مربوط کنترل و نظارت صورت خواهد گرفت و در اختیار همه 
مردم قرار می گیرد.  نوبخت ادامه داد: بسته دیگر دولت برای اقشار کم درآمد است که 
بحث و بررسی آن ناتمام ماند و امید است در روزهای آینده قطعی شده و اطالع رسانی 
شود. بسته دیگری نیز برای حقوق بگیران درنظر گرفته ایم. درواقع دولت وظیفه دارد از 
این قشر از جامعه در برابر نوسانات نرخ ارز حمایت کند.وی خاطر نشان کرد: بسته دیگر 
مربوط به تولیدکنندگان کشور می شود که با توجه به نوسانات نرخ ارز  در بازار نیازمند 

ادامه در صفحه 11توجه ویژه ای هستند. 

اجالس سه جانبه سران کشورهای ایران، ترکیه و روسیه درباره تحوالت 
سوریه دیروز در تهران برگزار شد.رییس جمهوری اسالمی ایران در این 
اجالس، ادامه مبارزه با تروریسم تا ریشه کن شدن تمامی گروه های 
تروریستی در سوریه بویژه در ادلب را ضروری دانست و گفت: حضور 
و مداخله غیرقانونی آمریکا در این کشور که منجر به تداوم ناامنی در آن 

شده باید فورا پایان یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی  در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ضمن خوشامد 
به والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان افزود: اجالس امروز در 
ادامه تالش های موفق سه کشور در چهارچوب »روند آستانه« برای 
رویارویی موثر با تروریسم و پایان بحران سوریه بر اساس خواسته 
اکثریت مردم این کشور برگزار می شود. این اجالس همچنین فرصتی 
برای بررسی اقدامات مشترک ما در مرحله فعلی و آینده است.وی 
ادامه داد: با توجه به پیچیدگی های بحران سوریه، بسیار مهم بود که 
سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای فرونشاندن شعله های جنگ 
دراین کشور به چهارچوبی مشترک بر اساس اصول بنیادین حفظ 
تمامیت ارضی ویکپارچگی سوریه و احترام به حاکمیت ملی و حق 
ملت این کشور برای تعیین سرنوشت آینده کشورشان دست یابند.
رییس جمهوری اظهارداشت: ما از ابتدا بر ناکارآمدی راه حل نظامی 
برای پایان بخشیدن به بحران سوریه تأکید کرده ایم و اکنون خشنودیم 
که پس از گذشت هفت سال از بحران این کشور و بر مبنای تجربیات 
حاصله از آن، حل و فصل بحران سوریه و سایر بحران های مشابه 
در منطقه از طریق مسالمت آمیز به یک باور عمومی از سوی غالب 
بازیگران موثر تبدیل شده است.روحانی همچنین گفت: تالش ما 

در طول سال های گذشته و به ویژه پس از متمرکز شدن فعالیت ها 
در چارچوب روند آستانه، همواره بر مبنای تسهیل روند گفتگوی 

این  به  پیوستن  برای  »سوری-سوری« و تشویق دولت و معارضه 
روند بوده است. وی با ادای احترام به روح بلند تمامی شهدایی که 

مسیر مبارزه با تروریسم را با فداکردن جان خود گشودند و احترام 
به تالش هایی که در سطح منطقه و جهان، از جمله از سوی سازمان 

ملل متحد، در طول سال های گذشته برای خاموش کردن بحران 
سوریه به عمل آمده است به نمایندگی از شرکای روند آستانه اعالم 
کرد که تالش های مشترک ما باعث شد تا آتش جنگ و خونریزی 
در سوریه به پایان خود نزدیک شود؛ ادامه فعالیت های تروریستی 
در سوریه متوقف و خطرات دراز مدت آن برای منطقه و جهان مهار 
شود؛ و زمینه برای گفتگوی ملی سازنده بین مردم سوریه فراهم شود. 
رییس جمهوری خطاب به روسای جمهوری روسیه و ترکیه افزود: 
جمهوری اسالمی ایران بنا به درخواست دولت قانونی سوریه و برای 
مبارزه با تروریسم در این کشور حضور یافت و تداوم این حضور بر 
همین مبنا خواهد بود. در عین حال، این حضور نه در گذشته و نه 
در آینده در جهت تحمیل رای و نظر خود نبوده و نخواهد بود و از 
اراده ملت سوریه به عنوان ملت دوست حمایت خواهد کرد. روحانی 
تصریح کرد: مبارزه با تروریسم یک خواسته مشترک بین المللی است 
اما هنگامی که اجرای این خواسته در چهارچوب مرزهای شناخته 
شده دولت و ملت دیگری قرار می گیرد، انجام آن جز با درخواست 
صریح و موافقت شفاف آن کشور، امکان پذیر نخواهد بود.وی یادآور 
از خطر تروریسم و  منطقه  نگرانی های برخی کشورهای  ما  شد: 
جدایی طلبی را درک می کنیم؛ اما موثرترین و پایدارترین راه برای 
رفع این نگرانی ها را همکاری با دولت قانونی سوریه می دانیم و 
معتقدیم راه حل های دیگر از جمله از طریق مداخله مستقیم و بدون 
هماهنگی با دولت سوریه به تعمیق بحران منجر خواهد شد. رییس 
جمهوری همچنین گفت: از سوی دیگر، مبارزه با تروریسم مستلزم 

رویکردی جامع با در نظر گرفتن کلیه ابعاد این پدیده زشت است. 
ادامه در صفحه 2

در اجالس سه جانبه تهران تاکید شد؛

روحانی: حضور آمریکا در سوریه فوراً پایان یابد
پوتین: باید اقداماتی برای بازسازی سوریه اتخاذ شود
رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: ما پیشرفت های 
چشمگیری در زمینه عادی سازی پایدار در سوریه 

داشته ایم؛ بیش از 90 درصد از سرزمین سوریه آزاد 
شده است.وی افزود: گروه های تروریستی باقی مانده در 
منطقه ادلب جمع شده اند؛ این ترویست ها تالش دارند 

تا وضعیت آتش بس را بر هم بزنند و بیش از آن، اقدامات 
تحریک آمیزی برای استفاده از سالح های شیمیایی 

انجام دهند.پوتین گفت: در همین زمینه روسیه پیشنهاد 
کرده تا برنامه ای بین المللی برای بازگشت آوارگان به 
سوریه اجرا شود. از طرف دوستان ایرانی و ترکی این 
پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته است.وی افزود: 

عالوه بر مرکز آوارگان در دمشق، در موسکو مرکزی 
برای هماهنگی مستقر شده است. در جریان یک ماه و 
نیم اخیر بیش از 15هزار نفر به سوریه بازگشته اند.وی 
گفت: فضا به طور کلی به نظر می رسد که باید اقدامات 

مشترکی برای بازسازی سوریه انجام شود.

بسته معیشتی اقشار کم درآمد نهایی شده است
1

محمود ختائی

 تاکید وزیر صنعت بر تحویل 
خودروهای موجود در کارخانه ها 

ادعای واهی آمریکا درباره توقف کامل 
صادرات نفت ایران 

آغاز سال تحصیلی با 14میلیون و 
700هزار دانش آموز 

گفت:  صنعت  وزیر  شریعتمداری،  محمد  زمان،  گزارش  به 
خودروهای پیش فروش شده و باید سریعا رفع نقص به صاحبان 
آنها تحویل داده شود و با توجه به روند کاهشی قیمت خودرو در 

بازار با ورود این خودرها این روند تثبیت خواهد شد.

انرژی مجلس شورای اسالمی  به گزارش زمان، یک عضو کمیسیون 
استمرار  شاهد  نفت  وزارت  توانمند  مدیریت  و  برنامه ریزی  با  گفت: 
آمریکا  ادعای  که  می کنیم  ثابت  و  بود  خواهیم  ایران  نفت  صادرات 

مبنی بر متوقف کردن صادرات نفت ایران واهی است.  

به گزارش زمان، وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال 14میلیون و 700 
هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند که نسبت به سال 
تحصیلی گذشته 6 درصد رشد داشته است وتا پایان امسال تعداد 10 

هزار کالس جدید به کالسهای درس کشور اضافه خواهد شد.  11109
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 گامی نه چندان دشوار برای مقابله
 با جهش های نرخ ارز

*محمود ختائی

در نامه چهلم، با ارائه پرسشهای چندی شاید بتوان گفت بدون 
امروز  غیر ضروری،  و  مسئوالنه  غیر  های  گیری  موضع  این 
نرخ ارز کشور در سطح قابل مالحظه ای کمتر از این می بود.
به نظر می رسد انتظارات در افزایش های پی در پی اخیر نرخ 
ارز نقش کلیدی داشته است. به بیان ساده برابر بحث اتنظارات 
زمانی که یخش بزرگی از فعاالن اقتصادی و مردم پیش بینی می 
کنند که  نرخ ارز افزایش خواهد یافت، با باورها و تصمیمات 
خود آنگونه عمل می کنند که منجر به افزایش نرخ ارز می شود، 
چرا که انتظارات شکل دهنده واقعیات است. این پدیده منحصر 
به نرخ ارز نیست. در همه بخش ها و متغیر های اقتصادی عامل 
انتظارات قابل مشاهده و ردگیری است.در پدیده افزایش نرخ 
ارز از بهمن 96 تا شهریور 97، البته همه عوامل بنیادی اقتصادی 
و سیاست های داخلی و خارجی کشور شکل دهنده انتظارات 
افزایشی نرخ ارز بوده اند، اما بخش بزرگی از تشدید شرایط 
دشوار ارزی امروز کشور نیز  در ارتباط با تغییرات غیر ضروری 
مسئوالن اقتصادی، اظهارات و موضع گیری های ارزیابی نشده 
یا احساسی مسئوالن دولت و نظام، نمایندگان مجلس، و غیر 
مسئوالن قدرتمند کشور است که انتظارات افزایشی نرخ ارز و 
در نتیجه افزایش نرخ ارز را شکل داده است. در نامه چهلم، با 
ارائه پرسشهای چندی شاید بتوان گفت بدون این موضع گیری 
های غیر مسئوالنه و غیر ضروری، امروز نرخ ارز کشور در سطح 
قابل مالحظه ای کمتر از این می بود. از این منظر خاص، احتراز 
از رویه گذشته در روز ها و ماه های آینده گر چه دیر هنگام 
است، اما گامی نه چندان دشوار برای مقابله با جهش های بیشتر 

نرخ ارز و کاهش احتمالی آن خواهد بود.

 تکذیب خبر ورود نیروهای نظامی ایرانی 
به عراق 

سخنگوی وزارت کشور عراق اعالم کرد که خبر منتشر شده 
نیروهای نظامی  بغداد برای ورود  با توافق تهران و  در رابطه 

ایرانی به عراق در ایام اربعین صحت ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعد معن، سخنگوی وزارت 
بغداد  و  تهران  توافق  بر  مبنی  منتشر شده  اخبار  عراق  کشور 
زیارت  ایام  در  عراق  به  ایرانی  نظامی  نیروهای  ورود  برای 
که  افزود  خبری  نشست  یک  در  کرد.وی  تکذیب  را  اربعین 
اخبار منتشر شده در رابطه با توافق قاسم االعرجی، وزیر کشور 
عراق و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران برای ورود 
ایام اربعین صحت ندارد. ایرانی به عراق در  نیروهای نظامی 
شبکه  مدیران  و  ها  رسانه  از  عراق  کشور  وزارت  سخنگوی 
دقت  اخباری  چنین  انتشار  در  که  خواست  اجتماعی  های 
کنند و شایعه پراکنی نکنند.براساس این گزارش پس از دیدار 
و  رسانه  برخی  االعرجی  قاسم  با  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
برای ورود  بغداد  تهران و  توافق  اجتماعی مدعی  شبکه های 
شدند. امسال  اربعین  ایام  در  بغداد  به  ایران  نظامی  نیروهای 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران و قاسم االعرجی، 
وزیر کشور عراق روز چهارشنبه در مقر وزارت کشور عراق 
بهترین  به  اربعین  مراسم  برگزاری  با  رابطه  در  ای  تفاهمنامه 
سفیر  ایرج مسجدی،  دیدار  این  کردند.در  امضا  ممکن  شکل 
جمهوری اسالمی ایران در بغداد و حسین ذوالفقاری، معاون 
فرمانده  رضایی،  قاسم  سردار  و  امنیتی  امور  در  کشور  وزیر 

مرزبانی کشور حضور داشتند.

ترامپ به دنبال ایجاد تردید در بین مردم ایران 

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون   سخنگوی 
تاکید کرد:  رییس جمهور آمریکا با بیان اظهارنظرهایی به دنبال 
ایجاد تردید در داخل کشور ما در جهت توجیه سیاست های 
اشتباهش و دشمنی با ملت ایران است حال اینکه مردم ما متحد 

و منسجم پای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی می ایستند.
در  خوشرودی  نجفی  علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهور آمریکا درباره وضعیت 
اقتصادی ایران  گفت: مختصات قدرت ملی جمهوری اسالمی 
ایران به گونه ای نیست که با اظهارات یک مقام خارجی بخواهد 
تحت تاثیر منفی قرار گرفته یا رو به ضعف رود. ایران کشوری 
بزرگ، موثر و قدرتمند در منطقه است که از مولفه های بسیار 
قابل توجه قدرت ملی و توانمندی های منطقه ای و بین المللی 
برخوردار است.وی افزود: هدف رییس جمهور آمریکا به راه 
انداختن جنگ روانی برای ایجاد تردید در داخل کشورمان و 
ملت  علیه  دشمنی  و  اشتباه  سیاست های  توجیه  طرف  آن  از 
ایران است. حال اینکه هنوز به این نتیجه نرسیده که مردم ما 
در طول سال های بعد از انقالب در دوران مختلف در مقابل 
اقدامات  جنس  این  با  و  کرده  ایستادگی  فشارها  و  تهدیدها 
نظرهایی  اختالف  که  وجودی  با  کرد:  تاکید  هستند.وی  آشنا 
در بین جریان های مختلف وجود دارد ولی هرگاه پای امنیت 
ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور پیش آید، همه متحد 
و منسجم هستند.نجفی خوشرودی درباره اقدامات اروپا گفت: 
ایران  اروپایی ها می توانند سیاست های مستقل خود را درباره 
تنظیم کرده و به اجرا درآورند. ما هم بر اساس توافق برجام 
و همکاری های چند جانبه چنین  دوستانه  مناسبات  اصول  و 
انتظاری را از اروپا داریم که سیاست مستقل داشته باشد. قطعا 

این به لحاظ اقتصادی و منطقه ای به نفع اروپا خواهد بود.

سفر سرزده وزیر دفاع آمریکا به افغانستان

منابع خبری از سفر از پیش اعالم نشده وزیر دفاع آمریکا به 
افغانستان خبر دادند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزیر دفاع آمریکا در سفری از 
گزارش؛  این  اساس  شد.بر  افغانستان  وارد  نشده  اعالم  پیش 
آمریکا  ماتیس وزیر دفاع  اعالم کردند که جیمز  منابع خبری 
سرزده وارد افغانستان شده است.این در حالی است که  چند 
روز گذشته بر اثر دو انفجار پیاپی در غرب کابل، دست کم 
۲۰ تن کشته و 7۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. گروه تروریستی 
داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.در همین حال 
سفارت ایاالت متحده آمریکا در افغانستان نیز حمالت کابل 
را به شدت محکوم کرد.سفارت آمریکا در بیانیه خود ضمن 
و  دولت  که  گفت  حادثه  این  بازماندگان  با  همدردی  اظهار 
مردم آمریکا در کنار مردم افغانستان برای مبارزه با تروریسم و 

برقراری صلح ایستاده اند.

جزئیات انهدام دو تیم تروریستی در 
 کرمانشاه

 اداره کل اطالعات استان کرمانشاه با صدور اطالعیه ای 
از انهدام دو تیم تروریستی در غرب کشور خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در اطالعیه اداره کل 
اقدامات  با  است:  آمده  کرمانشاه  استان  اطالعات 
اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره کل اطالعات استان کرمانشاه و کردستان دو 
تیم تروریستی وابسته به کشورهای متخاصم در غرب 
کشور مورد ضرب قرار گرفتند.به دنبال ترور سرگرد 
حسن ملکی فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان 
روانسر که در شامگاه بیست و سوم مرداد ماه رخ داد، 
سربازان گمنام اداره کل اطالعات استان کرمانشاه ۱۲ نفر 
از عوامل و مرتبطان به این اقدام تروریستی را شناسایی 
و در بیست و پنجم مرداد ماه دستگیر کردند.در اقدام 
دیگر در تاریخ سوم شهریور ماه سال جاری تیم نظامی 
وارداتی گروهک تروریستی که با هدف انجام اقدامات 
خرابکارانه وارد کشور شده بود شناسایی و پیش از 
قرار گرفت.در درگیری  اقدامی مورد ضربه  هرگونه 
مسلحانه با این تیم خرابکار دو عنصر گروهک، معدوم 
و یکی از آن ها دستگیر شد، از این تیم های تروریستی 
چند قبضه سالح کالشینکف، نارنجک، وسایل ارتباطی 

و وجه نقد کشف وضبط شده است.

بیانیه ۸ کشور اروپایی پیرامون نشست 
سه جانبه تهران

 همزمان با آغاز نشست ایران، روسیه و ترکیه پیرامون 
طرح نظامی سوریه برای بازپس گیری استان ادلب، 
هشت کشور اروپایی با صدور بیانیه ای از عملیات 

نظامی در شمال غرب سوریه ابراز »نگرانی« کردند!
بلژیک،  کشورهای  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد با 
صدور یک بیانیه مشترک، مراتب نگرانی عمیق خود 
)!( را نسبت به اقدام نظامی در شمال غربی سوریه که 
مدعی هستند »با پیامدهای بالقوه فاجعه بار انسانی برای 
غیرنظامیان همراه است« اعالم کردند.این هشت کشور 
اروپایی از کشورهای روسیه، ایران و ترکیه خواستند تا 
از آتش بس و ترتیبات تنش زدایی که در ادلب مورد 
توافق قرار گرفته اند، »از جمله حفاظت از غیرنظامیان به 
منزله یک اولویت« حمایت کنند.در بخشی دیگر از این 
بیانیه مشترک آمده است: »یک عملیات آفندی تمام عیار 
در ادلب جان بیش از سه میلیون غیرنظامی از جمله یک 
میلیون کودکی را که در این منطقه زندگی می کنند، در 
معرض خطر قرار می دهد«. گفتنی است که رؤسای 
جمهور دو متحد نظامی سوریه )ایران و روسیه( به 
همراه ترکیه )که از معارضان سوری حمایت می کند( 
دیروز پیرامون سرنوشت ادلب در تهران با یکدیگر 
دیدار کردند.این کشورهای اروپایی تأکید کردند که 
هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی »کاماًل غیرقابل 

پذیرش« خواهد بود.

اخبار

نگاه روز

از اخالق پيامبران، نظافت
 و پاكيزگى است.

امام رضا )ع(

کالمامیر

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای فرمودند: اهداف 
این جنگ رسانه ای، ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی 
و احساس بن بست و بدبین کردن مردم نسبت 

به یکدیگر و نسبت به دستگاههای مسئول است.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه 
ای رهبر معظم انقالب اسالمی روز پنج شنبه در 
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، مهمترین 
وظیفه مردم و نخبگان را در شرایط خطیر کنونی، 
حرکت در جهت حفظ و تعمیق انسجام مردم با 
دستگاههای دولتی و پرهیز از ایجاد فضای یأس 
و ناامیدی و احساس بن بست دانستند و گفتند: 
بدخواهان ملت ایران به موازات جنگ اقتصادی، 
جنگ رسانه ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود 
قرار داده اند، بنابراین انتقادها باید با هدف اصالح و 
خیرخواهانه باشند.رهبر انقالب اسالمی در ابتدای 
سخنانشان با اشاره به ایام پر برکت و مهم نیمه دوم 
ماه ذی حجه و مناسبت های تاریخی روز مباهله 
و روز نزول سوره دهر خاطرنشان کردند: مباهله 
بر حقانیت  ایمانی و تکیه  اقتدار  در واقع مظهر 
است و ما همواره نیازمند اقتدار ایمانی و تکیه بر 
استکبار هستیم  مقابل  اسالمی در  نظام  حقانیت 
و در شرایط کنونی نیز برآیند گرایش های افکار 
عمومی، اطمینان نسبت به بر حق بودن حرکت و 
مسیر نظام اسالمی است.حضرت آیت اهلل خامنه 
بیان شده در  از گزارش های  با تشکر  ای سپس 
جلسه، به اهمیت و ضرورت وحدت و انسجام 
ملی و شکل دهی افکار عمومی در این جهت اشاره 
کردند و افزودند: شرایط امروز ما، شرایط حساسی 
است اما این حساسیت به دلیل تعداد زیاد دشمنان 
و یا قدرت باالی آنها نیست زیرا این دشمنان از 
اند  بوده  انقالب اسالمی همواره  پیروزی  ابتدای 
و حتی در آن زمان قدرت بیشتری نیز داشته اند 
اما با وجود همه اقدامات خصمانه از جمله حمله 
نظامی طبس، تحمیل جنگ هشت ساله، سرنگونی 
هواپیمای مسافری و محاصره اقتصادی، هیچ کاری 
از پیش نبرده اند و اکنون نظام اسالمی همچون 
با پایه های مستحکم،  شجره طیبه ای است که 
تأکید  است.ایشان  ثمردهی  و  گسترش  حال  در 
کردند: حساسیت شرایط از این جهت است که 
نظام اسالمی با قدم گذاشتن در یک راه نو و طرح 
دیدگاهها و نظریات متفاوت، در چهل سال گذشته، 
برخالف جریان کلی استکبار و نظام سلطه حرکت 
کرده است و در چنین شرایطی، در جنگل پر از 
تعارض سیاست بین المللی، شرایط و اقتضائات 
گوناگونی به وجود می آید که باید در هر شرایطی 
به تناسب آن و با دقت کامل عمل کرد.رهبر انقالب 
اسالمی افزودند: اگر در هر اوضاع و اقتضایی، آحاد 
مردم بویژه نخبگان، نسبت به شرایط و جایگاه نظام 
غفلت کنند، قطعاً ضربه خواهیم خورد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تبیین شرایط فعلی و 
اقتضائات آن پرداختند و گفتند: امروز نظام اسالمی 
با یک جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه است که از 
یک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام کامل هدایت می 
شود اما در کنار این جنگ، یک جنگ مهم رسانه 
ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از 
آن غفلت می شود.ایشان با تأکید بر اینکه این جنگ 

رسانه ای، از قبل هم وجود داشته ولی اکنون شدت 
آن بیشتر شده است، افزودند: براساس اطالعاتی که 
در اختیار داریم، دستگاههای جاسوسی امریکا و 
رژیم صهیونیستی با حمایت مالی قارون های منطقه 
این جنگ  برای  را  تشکیالتی  ما،  اطراف کشور 
به طور جدی  و  اند  کرده  اندازی  راه  ای  رسانه 
در حال برنامه ریزی و تالش برای آلوده کردن 
فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هستند.رهبر انقالب 
اسالمی تأکید کردند: اهداف این جنگ رسانه ای، 
ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس بن بست 
و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به 
دستگاههای مسئول و همچنین بیشتر و بزرگ تر 
جامعه  ذهن  در  اقتصادی  مشکالت  دادن  نشان 
نمونه  به یک  ای  اهلل خامنه  آیت  است.حضرت 
اشاره کردند و گفتند: در همین مسائل مربوط به 
سکه و ارز و کاهش ارزش پول ملی، جنگ رسانه 
ای و فضاسازی های تبلیغاتِی بدخواهان، تأثیرگذار 
از دشمن توقعی جز رذالت  البته  بوده است که 
نیست اما باید مراقب باشیم، ما به این فضاسازی ها 
برای آلوده کردن ذهن مردم، کمک نکنیم.ایشان با 
تأکید بر اینکه گاهی اوقات در بیان مشکالت و 
یا انتقادها مبالغه می شود، خاطرنشان کردند: این 
مبالغه موجب تشدید اضطراب افکار عمومی و 
در  بدبینی«  »ویروس  همچنین موجب گسترش 
جامعه خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
اینکه همواره از ابتدای مسئولیت رهبری، به دولتها 
در زمینه های گوناگون انتقاد و یا اعتراض داشته 
اند که در برخی موارد هم تند بوده است، گفتند: 
بنده خودم اهل انتقادم و اهل مسامحه در برخورد 
با مشکالت و دستگاههای مسئول نیستم اما تأکید 
دارم که نحوه گفتن و نحوه اقدام کردن نباید به 
گونه ای باشد که مردم دچار بیماری بدبینی شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: نباید 
فضای عمومی کشور بگونه ای شود که اقدامات 
و تبلیغات مثبت قابل باور نباشند اما سخن دروغ 
بسیار  وضعیت  این  زیرا  شود  باور  قابل  دشمن 
ویروس  اینکه  بر  تأکید  با  است.ایشان  خطرناک 
قضاییه و  قوه  دولت، مجلس،  به  نسبت  بدبینی 
انتقاد  عین حال،  در  است،  بد  انقالبی،  نهادهای 
خیرخواهانه را برای اصالح امور الزم دانستند و 
گفتند: گاهی اوقات انتقاد باید عمومی باشد و نباید 
همیشه در گوشی باشد اما اینکه بگونه ای صحبت 

کنیم که بنِد دِل شنونده پاره شود و همه چیز را 
از دست رفته تلقی کند، کار صحیحی نیست.رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: ما برخی اوقات در نحوه 
انتقاد اشتباه می کنیم زیرا دستگاههایی که مورد 
انتقاد قرار می گیرند، کارهای خوب هم دارند که 
باید آنها هم دیده و گفته شوند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید مجدد بر لزوم دیده شدن نکات 
مثبت و منفی دولت و دیگر دستگاهها در کنار 
یکدیگر، گفتند: بیان عمل سیئه در کنار عمل صالح 
موجب می شود که مردم بدانند کارها و اقدامات 
خوب هم وجود دارد و ناامید نشوند.ایشان با تأکید 
تبلیغاتی  با وجود همه فضاسازی های  اینکه  بر 
بدخواهان و همه مشکالت، انقالب  و کشور در 
حال پیشرفت است، افزودند: بیان این موضوع به 
عنوان رجزخوانی نیست بلکه با اطالع دقیق می 
گوییم که کشور در حال حرکت به سمت مفاهیم و 
آرمانها و حقایق انقالبی است، اگرچه ممکن است 
سرعت حرکت، آنگونه که انتظار می رود نباشد 
اما نظام در زمینه های گوناگون علمی، صنعتی، 
حرکت  معنوی،  و  فکری  رشد  سیاسی،  عزت 
رو به جلو دارد و پیشرفت های خوبی روی داده 
است.رهبر انقالب اسالمی، گرایش روز افزون به 
معنویت در میان جوانان با وجود مطالب و تبلیغات 
پرحجم و گمراه کننده در فضای مجازی را یکی 
گفتند: حضور  و  برشمردند  بارز  های  نمونه  از 
گسترده جوانان در راهپیمایی اربعین، اعتکاف، نماز 
جماعات دانشگاهها و جلسات ماه رمضان، نشان 
دهنده پیشرفت در زمینه های معنوی است. چرا این 
نکات مثبت و پیشرفتها را نبینیم؟ این حقایق باید 
دیده، تحلیل و گفته شوند بویژه از جانب کسانی 
که مخاطبان زیادی دارند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
سپس به یک نکته مهم در شرایط فعلی کشور یعنی 
کشور«  مدیریتی  دستگاههای  و  مردم  »انسجام 
پرداختند و گفتند: بخش مهمی از اعتمادسازی و 
جلب اعتماد در گرو اقدامات دستگاههای مختلف 
است البته تریبون داران نیز باید به این کار کمک 
کنند.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هیچ 
دولتی بدون کمک و پشتیبانی مردم قادر به فعالیت 
نیست و نباید اعتماد مردم از دستگاههای دولتی، 
قضایی و نیروهای مسلح سلب شود، افزودند: راه 
عالج مشکالت کشور، خالی کردن پشت دولت و 
ابراز برائت از فعالیت دستگاههای مسئول نیست، 

بلکه راه عالج، ایجاد رابطه سالم بین افکار عمومی 
و دستگاههای مسئول، سخن گفتن و انتقاد کردن، 
و در عین حال کمک فکری و عملی کردن است.
ایشان مسئوالن دولتی را به استفاده از نظرات مردم و 
راه حل های متخصصان اقتصادی از جمله در مسئله 
ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی توصیه کردند و 
گفتند: وظیفه دولتی ها، استفاده از نظرات کارشناسان 
و تحرک برای حل مشکالت است.رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به نگرانی بجای برخی ها در قبال 
گره های فکری افکار عمومی نسبت به کارآمدی و 
خوشبین بودن به حل مشکالت افزودند: وظیفه ما، 
هدایت دولتی ها به سمت استفاده از دیدگاههای 
کارشناسان و حل مشکالت و خوشبین کردن مردم 
نسبت به تالشهای آنها است که در چنین صورتی، 
گره های افکار عمومی باز می شوند.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در پاسخ به برخی اظهارنظرها گفتند: 
جلسات خصوصی بنده با مسئوالن دولتی، قضایی 
رسانه ای  و  عمومی  جلسات  برابر  ده  نظامی  و 
بحث  مختلفی  مسائل  جلسات  این  در  و  است 
نیستند. مطلع  آن جلسات  از  عموم  که  می شود 
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دعوا کردن راه 
اصالح نیست، همچنانکه ایجاد تشکیالت و کار 
موازی با دولت نیز به صالح و موفق نخواهد بود و 
تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئوالن 
آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.ایشان افزودند: 
مسئوالن باید کار را جهادی انجام دهند، البته در 
موارد خاص همچون نامه اخیر رئیس قوه قضائیه 
که ممکن است قانون جوابگو نباشد و احتیاج به 
اجازه رهبری باشد، یقیناً همراهی و کمک خواهیم 
کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان به نمونه ای 
از پیشرفت نظام اسالمی در عرصه معنویت و شرح 
حال یکی از شهیدان مدافع حرم اشاره و با استناد 
به آیاتی از قرآن کریم تأکید کردند: اگر در مقابل 
دشمنان بایستیم، مجبور به عقب نشینی خواهند بود 
و به توفیق الهی استکبار را به زانو در خواهیم آورد 
و این الگو را به همه دنیا نشان خواهیم داد که اگر 
طرفداران اسالم آماده دفاع و مجاهدت باشند، قطعًا 

پیروز خواهند شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل 
جنتی رئیس مجلس خبرگان به تشکیل هیات 
اندیشه ورز در این مجلس اشاره کرد و گفت: 
نامه اجرایی هیئت های  عالوه بر تدوین آیین 
اندیشه ورز، کارگروه هایی نیز با موضوعات دین 
و فرهنگ، اقتصادی، اجتماعی- سیاسی، علم 
و فناوری و حقوقی- قضایی تشکیل شده و 
در حال فعالیت هستند.وی مسئله اصلی کشور 
ارز و گرانی ها  بازار  نابسامانی های  اقتصاد،  را 
با  فعلی  در شرایط  کرد:  و خاطرنشان  خواند 
حرکت  نیازمند  مردم،  گرفتاری های  به  توجه 
مشکالت  از  عبور  برای  جهادی  و  انقالبی 
هستیم.همچنین آیت اهلل موحدی کرمانی نایب 
رئیس مجلس خبرگان با برشمردن محورهای 
اخیر  اجالسیه  در  خبرگان  نمایندگان  سخنان 
مردم،  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  گفت: 
موضوع اجالس اخیر مجلس خبرگان به مسائل 
اقتصادی و میزان موفقیت قوای سه گانه در حل 

آنها اختصاص داده شد.

رهبر معظم انقالب: وظیفه دولت کار جهادی و پر تحرک است  

هدف دشمن در جنگ رسانه ای، ایجاد یأس و بدبینی در مردم است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حلقه 
مفقوده امروز صنایع کوچک و متوسط، فناوری 
و چگونگی ارتباط و تعامل با جهان است و باید 
بتوانیم با رفع نواقص موجود، عملکرد مناسب تری 

در راستای بهبود تولید و اشتغال داشته باشیم. 
نجفی«  »صادق  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
افزود: بخشی از این موضوع به سیستم ارتباطات 
الکترونیکی برمی گردد که در سطح کشور و صنایع، 
حرکت های خوبی در این زمینه آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
این  از  دیگری  بخش  کرد:  تاکید  ایران  صنعتی 
موضوع، در قالب رفت و آمد هیات های صنعتی و 

بازدید از امکانات و قابلیت ها با کشورهای صاحب 
برند و توانمند در این زمینه قابل پیگیری است که 
کره جنوبی از جمله همین کشورهاست.نجفی که 
به تازگی سفری به کشور کرده جنوبی داشته و 
از نزدیک با مسئوالن وزارت صنایع کوچک این 
کشور به گفت وگو نشسته، اظهار داشت: نزدیک 
به 7۰ درصد صادرات کره جنوبی مربوط به صنایع 
کوچک و متوسط است و فقط چهار میلیون شرکت 

نوپا )استارت آپ( در این کشور فعالیت می کند.
داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
ها می  آمریکایی  فشار  آنچه  از  ای  بخش عمده 
که  است  هایی  فضاسازی  حقیقت  در  خوانیم، 

علیه کشورمان انجام داده است و در این زمینه باید 
بتوانیم با تعامل با سایر کشورها، خود به فضاسازی 
مثبت بپردازیم.وی تاکید کرد: امروز زمان گسترش 
تعامالت است و باید کمک کنیم ارتباطات صنایع 
کوچک و متوسط کشورمان را در سطح بین الملل 
تقویت کنیم.نجفی بیان داشت: بیش از 7۰ هزار 
بنگاه و شرکت کوچک و متوسط )SME( در 
کشور وجود دارد که اگر بتوان دستکم ۱۰ درصد 
آنها را صادرات گرا کرد، نزدیک به هفت هزار بنگاه 
با رویکرد صادراتی خواهیم داشت.8۴ هزار واحد 
صنعتی در کشور فعالیت می کنند و 9۳ درصد 

صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهند.

مهمترین مشکل 
صنایع کوچک 

ضعف در فناوری و 
ارتباطات جهانی

ادامه از صفحه 1
با همین نگاه، مبارزه با تروریسم در ادلب بخشی اجتناب ناپذیر از 
ماموریت اعاده صلح و ثبات به سوریه است؛ اما نباید این مبارزه به 
غیرنظامیان آسیب رسانده و منجر به اعمال سیاست سرزمین سوخته 
شود.وی اضافه کرد: ما برای صلح می جنگیم و جنگ برای جنگ 
از نظر ما راه غلطی است که گروه ها و رژیم های تروریستی در 
پیش گرفته اند. هدف نهایی چه در سوریه و چه در کل منطقه 
صلح است اما برای دستیابی به صلحی پایدار چاره ای جز مبارزه 
با تروریسم نداریم.رییس جمهوری تصریح کرد: هیچ طرحی برای 
مبارزه با تروریسم نمی تواند بدون توجه به ریشه های پیدایش 
آن، طرح کاملی باشد. بانیان و مسببان اشغال، تروریسم، تجاوز، 
مداخله خارجی و تبعیض همچون ایاالت متحده آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و برخی دیگر از حامیان تروریسم، نمی توانند با اتهام 
پراکنی و غوغا ساالری جایگاه خود را از متهم به مدعی تغییر دهند.
روحانی افزود: رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی اشغالگر و مبتنی 
بر تبعیض قومی و دینی که موجودیتش با اشغال، تجاوز و بی ثباتی 
شکل گرفته است، نمی تواند مدعی مبارزه با تروریسم باشد و 
خروج فوری این رژیم اشغالگر از سرزمین های اشغالی سوریه، 
خواسته مشترک همه آحاد مردم سوریه و منطبق بر مصوبات بین 

المللی است. 
وی ادامه داد: روشن است که از دولت آمریکا با حضور غیر قانونی 
در سوریه و اقدامات تجاوزگرانه، اشغال و حمایت از رژیم آپارتاید 
صهیونیستی، نباید انتظار داشت که در این زمینه نقش مثبت و سازنده 
ای ایفا کند.رییس جمهوری تصریح کرد: دخالت های غیر قانونی 
آمریکا در سوریه با هیچ یک از قواعد بین المللی سازگار نیست 
و بر مشکالت موجود در آن کشور می افزاید و روند دستیابی به 
صلح پایدار در سوریه را با چالش جدی مواجه می کند.روحانی 
خاطرنشان کرد: ادامه حضور صدها هزار آواره سوری در کشورهای 
همجوار، آثار و تبعات منفی بر آنها خواهد داشت؛ لذا باید زمینه را 

برای بازگشت فوری آوارگان فراهم کنیم. همچنین جامعه بین المللی 
باید برای بازسازی سوریه به دولت سوریه کمک کند. بازگشت 
آوارگان و بازسازی سوریه بی تردید به روند آتش بس و گفتگوی 
ملی و تسریع در فرایند آشتی و مصالحه کمک خواهد کرد. وی 
افزود: در هر گونه راه حلی برای آینده سوریه نقش اول و آخر 
از آن ملت سوریه است و تالش سازمان ملل متحد و نمایندگان 
سه کشور ضامن روند صلح در تعامل مستمر با سوری ها صرفا 
برای کمک به مردم سوریه و فراهم کردن مقدمات تشکیل کمیته 
قانون اساسی، ادامه مبارزه با تروریسم، کمک های بشر دوستانه، 
نیروهای  بازسازی سوریه و همچنین خروج  بازگشت آوارگان، 
نظامی خارجی، از سوریه است.رییس جمهوری تاکید کرد:در ترسیم 
آینده سوریه، تنوع موجود قومی و مذهبی جامعه سوریه باید بدور 
از فشار، تهدید، و یا مداخله بیگانگان مورد مالحظه و احترام قرار 
گیرد. تجربه تلخ مداخله خارجی در لیبی و فروپاشی دولت و واحد 
سیاسی لیبی و تجربه ارسال سالح و تروریسم برای نابودی کشور 

سوریه کافی است تا ملت سوریه و ملت های منطقه و جهان با هر 
گونه مداخله و فشار خارجی مقابله کنند.روحانی گفت: ما به عنوان 
یک دموکراسی در منطقه معتقدیم راه مردم ساالری از لوله تفنگ 
نمی گذرد. آزادی یک خواست اجتماعی و مردمی و ملی است و 
هرگونه نظامی گری دور باطلی از خشونت را ایجاد می کند، چه در 
صورت تروریسم و چه در شکل دخالت خارجی. وی افزود: جهان 
و بویژه منطقه ما هزینه بسیار فراوان انسانی و مادی به خاطر دخالت 
خارجی و سیاست های یک جانبه گرایانه و ماجراجویانه برخی 
دولت ها پرداخته است و تجربه شکست مداخله نظامی خارجی در 
سوریه در گذشته، ترسیم کننده وضعیت آینده بحران یمن و سایر 
بحران های مشابه در منطقه و جهان خواهد بود.رییس جمهوری 
اظهارداشت: در عین حال، نابودی تروریسم و چیرگی نظامی به 
تنهایی نمی تواند، ضامن استمرار ثبات و صلح در آینده سوریه و 
دیگر کشورهای درگیر بحران در منطقه و جهان باشد؛ بلکه گفتگوی 
مردم هر کشور با پذیرش مفهوم مشارکت ملی و به رسمیت شناختن 

تنوع گرایش های سیاسی و اجتماعی مختلف می تواند نقطه قابل 
اتکا برای آینده باشد.روحانی افزود: ما راه طوالنی و دشواری را طی 
کرده ایم. اینک با مد نظر قرار دادن تجارب تلخ و شیرین گذشته، 
معتقدیم همچنان مسیری نه چندان کوتاه در پایان دادن نهایی به این 
بحران در پیش داریم. تسهیل کار کمیته های قانون اساسی و تبادل 
بازداشت شدگان، بازگشت آوارگان و طراحی چارچوبی برای مرهم 
نهادن بر زخم های آسیب دیدگان سال های سیاه بحران و سرانجام 
بازسازی سوریه از جمله اقدامات محوری پیش رو می باشد.وی 
برای  الگویی  تواند  می  بحران سوریه  در  ما  داد: همکاری  ادامه 
همکاری جهت حل و فصل سایر بحران های منطقه باشد. منطقه 
ما می تواند عاری از تهدید، اشغال، نظامی گری، تبعیض نژادی و 
مذهبی شود. همکاری سه کشور می تواند نقطه اتکای مطمئنی برای 
اعاده صلح در سوریه و همکاری های بلند مدت در سطح منطقه 
و جهان باشد. رییس جمهوری در پایان سخنرانی خود تاکید کرد: 
در هر مذاکره سیاسی برای پایان بحران سوریه باید تمامیت ارضی 
و استقالل سوریه محترم شمرده شود و ضروری است تا ریشه کن 
شدن تمامی گروه های تروریستی در سوریه بویژه در ادلب، مبارزه با 
تروریسم ادامه یابد.روحانی همچنین گفت: در شرایط کنونی، کمک 
به بازگشت آوارگان و بازسازی سوریه باید در دستور کار جامعه بین 
المللی قرار گیرد. جمهوری اسالمی ایران آماده است نقش سازنده 
خود را در این زمینه ایفا کند. حضور و مداخله غیر قانونی آمریکا 
در سوریه که منجر به تداوم ناامنی در آن کشور شده است باید فورا 
پایان یابد. وی افزود: جامعه بین المللی موظف است با اقدامات 
رژیم صهیونیستی به ویژه تداوم اشغالگری این رژیم علیه سرزمین 
و موجودیت ملت و دولت سوریه که دامنه آن هر روز گسترش می 
یابد مقابله کند.رییس جمهوری در پایان سخنان خود: ضمن ارج 
نهادن بر تالش های ارزشمند سه کشور در حل و فصل بحران 
سوریه، تاکید کرد: ضروری است همکاری و هماهنگی سه کشور تا 

استقرار کامل صلح و ثبات در سوریه ادامه یابد. 

در اجالس سه جانبه تهران تاکید شد؛

روحانی: حضور آمریکا در سوریه فوراً پایان یابد
اردوغان: نشست تهران انتظار جهانی درباره سوریه را برآورده خواهد کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه نتایجی که از این نشست به دست خواهد آمد از سوی افکار عمومی 
جهان بی صبرانه دنبال می شود، گفت: مطمئنم که این انتظار برآورده خواهد شد.وی افزود: حفظ تمامیت ارضی سوریه و پیدا 
شدن راه حلی برای بحران سوریه از طریق سیاسی از جمله اشتراکات سه کشور بوده است.رئیس جمهور ترکیه گفت: ادلب 
امنیت ملی ترکیه نیز به شمار می رود.اردوغان هرگونه حمله علیه ادلب را منجر به قتل عام خواند که سه و نیم میلیون انسان از آن 
تاثیر می پذیرد، اظهار داشت: اکثر آنها که جای دیگری ندارند به مرزهای ما پناه می آورند. ما امروز از چهار و نیم میلیون پناهنده 
سوری پذیرایی می کنیم و ظرفیتمان تکمیل است. دوستان ایرانی و روس ما نگرانی های امنیتی دارند و ما نیز این نگرانی را درک 

می کنیم زیرا ما نیز همسایه روسیه هستیم.
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اخبار

دالر را باید فراری داد 
* علیرضا جباری 

رویکرد برخی دولت ها در کنار گذاشتن دالر از مبادالت دو و چند جانبه خود، 
موضوعی است که این روزها از سوی برخی کشورها مانند ترکیه، عراق، روسیه، 
چین و حتی برخی کشورهای دیگر در آسیا و آمریکای التین زیاد به گوش می رسد.
این رویکرد که به دنبال بازی های ارزی و نیز وضع تعرفه های مغایر با قانون تجارت 
بین الملل از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی کشورهای یاد 
شده اتخاذ شد، بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسا،ن ادامه آن می تواند موجبات افول 
دوران طالیی و تک قطبی و نیز › هژمونی دالر › را در جهان فراهم سازد. رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تازگی در سخنانی در قرقیزستان گفت که آمریکا در 
تالش است از طریق دستکاری ارزی در اقتصاد ترکیه خللی ایجاد کند، اما اراده ما نیز 
بر استفاده از ارزهای محلی و ملی استوار است. اردوغان این را هم اضافه کرد که یک 
بار برای همیشه باید به تک قطبی بودن دالر پایان دهیم.این سخنان رئیس جمهوری 
ترکیه که آمریکایی را به › گرگ های وحشی › نیز تشبیه کرد، در پی افزایش تنش میان 
آنکارا - واشنگتن هر چند به نظر امری عادی و قابل انتظار بشمار می رود، اما اگر 
همانطور که اردوغان عنوان کرد، دالر از داد و ستدهای ترکیه حذف و فراری داده شود، 
با شیوه ای که عراق نیز آن را به تازگی در معامله با ایران در پیش گرفت و انتظار می 
رود روسیه و چین نیز بزودی به این کمپین بپیوندند، به صراحت می توان گفت که 
بخشی از زنجیره سلطه دالر در منطقه آسیای دور و غرب آسیا قطع و پاره خواهد 
شد.امری که اگر به درستی اجرا و هدایت شود و روسیه و چین نیز از آن حمایت کنند، 
می تواند موجب فرار زودرس دالر از زنجیره داد و ستد جمعیتی بالغ بر دو میلیارد نفر 
از مردم جهان از شرق تا غرب آسیا را شود.این موضوع می تواند در زمانی نه چندان 
زیاد، به فاجعه ای برای دولت ایاالت متحده تبدیل شود، دولتی که خود از برخی 
کاستی ها در عرصه بیکاری و رکود رنج می برد و به لطف رسانه های هماهنگ تاکنون 
زیاد به آن پرداخته نشده و کاخ سفید نیز به همین علت تاکنون و تنها به لطف سیطره 
دالر بر بازارهای جهانی توانسته از آثار و تبعات آن فرار کند.بدون تردید گره خوردن 
اقتصاد و تجارت جهانی به دالر آمریکا امروزه به مشکلی بزرگ برای بسیاری از دولت 
ها، موسسات و نهادهای ملی و تجاری جهان تبدیل شده و اگر این روند تا یک دهه 
دیگر ادامه یابد، بروز جنگ های سخت اقتصادی که ممکن است در پاره ای از موارد 
نیز به جنگ های گرم تبدیل شود، امری دور از انتظار در سطوح مختلف جهانی نباشد.
برای توضیح این امر الزم است نگاهی کوتاه به هژمونی و تسلط دالر در بازار انرژی و 
نفت و نیز ذخیره ارزی کشورها بیندازیم.برای همگان روشن است که نقش دالر به 
عنوان ارز انحصاری در مبادالت بازار نفت و نیز ارز ذخیره نزد عموم کشورهای جهان 
به طور عملی مکانیزمی برای برتری ایاالت متحده آمریکا در حوزه های اقتصادی و 
نظامی است. به عبارت دیگر هرگونه برتری و تسلط آمریکا بر پایه های دالر استوار 
است و بدون دالر هرگز نخواهند توانست برتری خود را در جهان حفظ کنند. به همین 
علت است که حفظ موقعیت برتر دالر در صدر اولویت  های سیاست خارجی آمریکا 
قرار دارد.برخی کارشناسان به همین علت معتقدند که اساسا آمریکا برای حفظ نقش 
دالر به عنوان ارز انحصاری در مبادالت بازار نفت و ارز ذخیره  کشورهای جهان به 
مداخالت نظامی در بسیاری از نقاط جهان از جمله منطقه خاورمیانه روی آورده است 
مبانی این رویکرد دولتمردان آمریکایی پیشتر از سوی نظریه پردازانی مانند › ویلیام 
کالرک › و › هزل هندرسون › زمانی که وی ساختار مبادالت مالی و اقتصادی جهان 
را به یک ›کازینو › تشبیه کرد، فرمول  بندی شد.کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی می 
گویند قریب به 7۰ درصد مبادالت تجاری از سوی کشورهای جهان با دالر انجام 
می  پذیرد، در حالی که ارزش کل صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این میزان است. 
حال سوال اینجاست اوال چگونه می توان این تفاوت را توجیه کرد و اساسا این امر 
چگونه می تواند محقق شود، درحالی که میزان دالرهای موجود در چرخه مبادالت 
جهانی ) صرف نظر از میزان آن در داخل خود آمریکا( بسیار محدود تر از آن است که 
برخی می اندیشند.پاسخ به این سوال تا حدودی می تواند شعبده بازی ارزی آمریکا را 
برمال سازد و اگر کشورهایی در جهان بخواهند به مقابله با این شعبده و ترفند ارزی 
بپردازند، یا باید خود را آماده جنگ نظامی کنند یا مانند ترکیه، ایران، روسیه، چین و 
بسیاری از کشورهای دیگر بوسیله ابزارهایی مانند تحریم و غیره به جنگ اقتصادی 
تهدید شوند.بدون تردید هژمونی دالر از آن جا ناشی می  شود که همه کشورها خواسته 
یا ناخواسته پذیرفته اند درآمد و دارایی خود را در اختیار ایاالت متحده آمریکا قرار دهند 
! چرا که باید بپذیریم در جهان کنونی عالوه بر اینکه مبادالت نفت و انرژی در انحصار 
دالر است، ضمنا عمده کشورها تالش می کنند تا ارز ذخیره در نظام بانکی خود را نیز 
به دالر تبدیل کنند و می کوشند کاالهای صادراتی خود را تا حداکثر ممکن به دالر 
بفروشند تا از این طریق بتوانند مایحتاج انرژی و سایر اقالم حیای خود را با دالر تهیه 
کنند.این زنجیره و مکانیزم زمانی به اوج سودهی خود برای آمریکا کمک می کند که 
بدانیم با مکانیزمی که خود آمریکایی ها آن را تعریف کرده اند و دولت های بسیاری 
نیز از آن تبعیت می کنند، بانک  های مرکزی کشورهای جهان ذخائر ارزی خود را ابتدا 
به دالر تهیه می کنند اما همین کشورها دالرهایشان را نیز در صندوق خود نگاه نمی-
 دارند، بلکه به منظور کسب درآمد و جلوگیری از ریسک  های ناشی از نوسانات بازار 
ارز، بخش قابل توجهی از آن  را با خرید اوراق مشارکت بهادار در آمریکا سرمایه 
گذاری می کنند.این شرایط به آنها این فرصت را می دهد که بتوانند با تکیه بر 
درآمدهای حاصل از انباشت دالر در داخل، هزینه سنگین اقدامات مخرب خود را در 
حوزه های مختلف سیاسی، نظامی و تجاری در سطح جهان و به خصوص رویارویی 
با یک کشور دیگر را تامین کنند.هر چند بسیاری از موسسات مالی، پولی و اقتصادی 
در سطح جهان به نوعی به شیوه کنونی داد و ستد بر مبنای دالر عادت کرده و آن را 
پذیرفته اند، اما آنها نیز به خوبی بر این نکته واقف شده اند که دالر آمریکا که با روندی 
رو به تزاید در حال وارد آوردن فشارهای ناشی از ماهیت سلطه گری خود به اقتصاد 
جهانی است، دیری نخواهد گذشت که مشکالت بیشتر و بزرگتری را بر سر راه 
تجارت بین الملل قرار خواهد داد. به عبارت دیگر، ورشکستگی بخش بزرگی از بدنه 
تجاری جهان در آینده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.بدیهی است که در این مسیر 
اقتصادهای نوپا و نوظهور مانند ترکیه ضربه پذیرتر از دیگران خواهند بود، چرا که 
ایاالت متحده آمریکا هر وقت که خواسته توانسته ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکره 
کشورهای مستقل یا کشورهایی که مسیر استقالل را برای حرکت خود انتخاب کرده 
اند، وارد کند و نمونه بارز آن را امروزه می توان در سراسر جهان از آمریکای التین 
گرفته تا اروپا و کشورهای آسیای دور یافت.ترکیه نیز یکی از این کشورهاست که طی 
ماه های اخیر، آمریکا با وضع برخی تعرفه ها بر کاالی ساخت آن کشور، عمال شرایط 
کاهش ارزش لیر ترک در برابر دالر را فراهم کرد تا جایی که به همین علت و برخی 
مسائل در حوزه سیاسی و نظامی روابط آنکارا - واشنگتن رو به سردی و در پاره ای 
از موارد رو به تیرگی گذاشت.و شاید به همین علت بود که اردوغان در سخنان دیگری 
تاکید کرد که کشورش مصمم به دستیابی به استقالل اقتصادی به ویژه در زمینه صنایع 
دفاعی است و اقتصا ترکیه از مرحله فعلی عبور خواهد کرد و قدرتمند تر از گذشته 
خواهد شد.اما صرف نظر از اینکه اختالف ارزی و بعضا سیاسی نظامی ترکیه و آمریکا 
به کجا خواهد انجامید و اساسا چرا شکل گرفت، مهمترین نکته ای که در پی این 
اختالف و سایر اختالفاتی که ایاالت متحده با کشورهایی مانند روسیه، ایران، چین و 
برخی کشورهای ریز و درشت منطقه ایجاد کرد، می توان به کم رنگ شدن نقش دالر 
در مراودات اقتصادی این کشورها اشاره کرد. این امر موجب سردرگمی دالر در 
بخشی از جغرافیای اقتصادی در جهان شده و بدون تردید مشکالت عدیده ای را در 
آینده ای نه چندان دور برای دولت آمریکا ایجاد خواهد کرد، اگر چه تاکنون مقامات 
کاخ سفید درباره این موضوع سخن زیادی به میان نیاورده و به مشکالت ارزی خود 
که در پی وضع تعرفه ها با سایر کشورها اتفاق افتاده، اشاره و اذعان نکرده اند چرا که 
بروز هر گونه خلل در مکانیزم سیطه دالر می تواند اثرات متقابلی را بر خود آمریکا نیز 
تحمیل کند.برای مثال اگر تجارت و اقتصاد جهانی را مانند یک زنجیر که با محوریت 
دالر آمریکا در پهنه جهانی گسترده شده فرض کنیم، بدون تردید جدا شدن حتی یک 
حلقه کوچک از این زنجیره نیز برای صاحبان این رشته بلند، فاجعه بار خواهد بود.حال 
اگر چند کشور به صورت متحد و یکپارچه تصمیم بگیرند که خود را از وابستگی و 
اعتیاد به دالر آمریکا برهانند، بدون شک این امر تزلزل دالر را در پی خواهد داشت. 
البته این امر مشروط به آن است که این کشورها برای رهایی از وابستگی به دالر تالش 
نکنند، خود را وابسته ارز بیگانه دیگری مانند یورو کنند. بنابراین برای مصون ماندن از 
عوارض این ترک اعتیاد، باید به یک ارز نزدیک به خود و البته مورد اتفاق اتکا کرده یا 
به ایجاد یک ارز جدید بیندیشند.البته باید در نظر داشت که تغییرات نرخ ارز که گاه به 
یک ابزار سیاسی در حوزه تجاری برای برخی دولت ها تبدیل می شود، ممکن است 
در پاره ای از موارد کارکرد اصلی خود را از دست داده و به جای استفاده از کارکرد 
ذاتی و بیرونی آن به عنوان یک کاال تعریف شود که در این صورت دولت ها برای 
کنترل التهابات بازار و پایش ارزش اصلی ارز به سمت بازی با آن در بازارهای داخلی 
رفته و همین امر موجبات افزایش سلطه گری ارزی مانند دالر را بدون آنکه حتی کشور 
مبدا در جریان باشد، به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، اگر چند دولت اراده کنند 
که خود را از هژمونی دالر خارج سازند، باید تمامی آنها با تعریف مکانیزمی متعهد 

شوند که از هرگونه › بازی ارزی › چه در داخل و یا خارج از کشور خود بپرهیزند.

فروش بیش از یک میلیارد یورو ارز 
صادراتی در 31 روز

بانک مرکزی اعالم کرد، مجموع فروش ارز حاصل 
از صادرات از ۱6 مرداد تا ۱۵ شهریورماه امسال به 

یک میلیارد و 8۲ میلیون یورو رسید.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، نرخ روزپنج 
شنبه یورو در سامانه نیما حدود 89 هزار و 9۰ ریال 
بود. همچنین نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس 
در صرافی ها و سامانه نیماست برای هر یورو 9۲ 
هزار 8۲۰ ریال تعیین شد.»نیما« و »سنا« دو سامانه 
بانک مرکزی است که هر دو کارکرد ارزی دارند با 
این تفاوت که نیما »بازار ارز خارجی« را در بر می 
گیرد، یعنی به شکل حواله معامله می شود اما سنا 
»خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز« سراسر 
کشور را پوشش می دهد.حواله هایی که در نیما 
عرضه می شود، همان پولی است که صادرکنندگان 
و حتی دولت در خارج از کشور دارند و آن را به 
صراف می فروشند تا در اختیار واردکنندگان برای 
تهیه کاالها قرار گیرد؛ این بازار هیچ ارتباطی با مردم 
عادی سطح جامعه ندارد و فقط ویژه بازرگانان و 
تجار است.اما بازار داخلی ارز با سنا کنترل می شود 
و خرید و فروش ها با سندی که در سامانه سنا ثبت 

می شود، رسمیت می یابد.

 ثبت قراردادهای کارگران 
در 3۲۰ دفتر پیشخوان

 معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال 
قراردادهای  ثبت  برای  پیشخوان  دفتر  شدن ۳۲۰ 
کارگران خبر داد و گفت: مذاکره برای فعال کردن 

تمام دفاتر پیشخوان در سطح تهران ادامه دارد.
مشیریان  احمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اظهار کرد: سامانه روابط کار از دو هفته قبل برای 
استان تهران آغاز به کار کرده است و کارگران و 
کار  قراردادهای  ثبت  نام و  ثبت  برای  کارفرمایان 
می توانند، مراجعه کنند، منتها سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات ۳۲۰ دفتر پیشخوان را به ما معرفی کرده  
بود که ما درخواست کردیم تمام دفاتر پیشخوان 
استان تهران برای اجرای این طرح فعال شوند و 
مقررات  تنظیم  سازمان  با  مذاکره  حال  در  اکنون 
ارتباطات برای اتصال این دفاتر هستیم.به گفته وی 
در حال حاضر بیش از 8۰۰ دفتر پیشخوان دولت 
کار  وزارت  و  دارد  تهران وجود  استان  در سطح 
بر ۳۲۰ دفتر پیشخوان، تمام  مصمم است عالوه 
دفاتر پیشخوان در تهران به این سامانه متصل شوند.
محدودیت های  و  موانع  درباره  کار  وزیر  معاون 
مشکالتی  و  مسایل  گفت:  نیز  طرح  روی  پیش 
که در روند فعالیت سامانه وجود دارد با همکاری 
تشکل دفاتر پیشخوان درحال پیگیری و برطرف 
کردن آن هستیم و امیدواریم مذاکرات و جلسات 
در این باره به نتیجه برسد.مشیریان گفت: سامانه 
برای  فقط  آزمایشی  به صورت  کار  روابط  جامع 
تهران فعال است و پس از تکمیل شدن، بالفاصله 
از  دیگر  استان  چهار  در  سامانه  راه اندازی  برای 
جمله البرز و قزوین اقدام خواهیم کرد.معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره استقبال کارگران 
و کارفرمایان در مدت زمان اجرای سامانه گفت: 
ثبت نام دو هفته است که شروع شده و پیشخوان ها 
اولین استقبال را داشتند. کارگران و کارفرمایان هم 
مراجعاتی کرده اند.او اخباری مبنی بر از دسترس 
خارج شدن سامانه را تایید نکرد و گفت: چنین 
چیزی صحت ندارد و روند ثبت نام متوقف نشده 
آموزش های  هنوز  دفاتر  برخی  است  ممکن  و 
در  الکترونیکی  زیرساخت های  یا  ندیده  را  الزم 
آن ها هنوز مهیا نشده باشد ولی انتظار داریم تعداد 
منظور  همین  به  و  یابد  افزایش  پیشخوان  دفاتر 
دستورالعملی را تهیه کردیم که هم در ادارات کل 
کار و هم در دفاتر پیشخوان نصب شود تا افراد 
برای اطالع از روند ثبت نام به آن مراجعه کنند.
مشیریان همچنین درباره مقاومت هایی که نسبت 
و  می گیرد  کار صورت  روابط  سامانه  فعالیت  به 
نامه نگاری های اخیر، تاکید کرد: ما وظایف خود و 
معاونت روابط کار را الکترونیکی کرده ایم و طبعا 
برای انجام وظایف خود از کسی اجازه نمی گیریم. 
برابر قانون باید یک نسخه از قراردادها به ادارات 
کار ارائه شود و همین حاال بسیاری از کارفرمایان 
ادارات  به  را  خود  کارگران  قرارداد  از  تصویری 
کار داده اند. تنها کاری که ما کرده ایم این است که 
تصویر قراردادهای کار به جای مراجعه حضوری 
به شکل الکترونیکی ارسال شود.وی گفت: ممکن 
است برخی کارفرمایان نسبت به کارکردهای سامانه 
بی اطالع باشند و شفاف سازی الزم صورت نگرفته 
باشد ولی معاونت روابط کار وظایف خود را به 
جهت سهولت پیگیری الکترونیکی کرده و چیزی 

را تحمیل یا اجبار نکرده است.

 رئیس رژیم صهیونیستی
 غزه را تهدید کرد

از  بازدید  جریان  در  صهیونیستی  رژیم  رئیس   
شهرک های صهیونیست نشین و دیدار با نظامیان 
این رژیم در اطراف غزه برای فلسطینی ها شاخ و 

شانه کشید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روین ریولین رئیس 
رژیم صهیونیستی غزه را تهدید کرد.وی در جریان 
بازدید از شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه و 
دیدار با نظامیان این رژیم برای غزه و فلسطینی شاخ و 
شانه کشید.وی گفت: در صورت رویارویی با دشمن 
حمله شدید و سخت خواهد بود. جنگ آتی در نوار 
غزه با جنگ های گذشته متفاوت و سخت تر خواهد 
بود! این در شرایطی که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ 

رژیم صهیونیستی نیز اخیرا غزه را تهدید کرده بود.

سرمقالهخبر

 پرتاب ماهواره های ایران به فضا 
در چهلمین سال انقالب

جانشین وزیر دفاع گفت: ایران در تمام عرصه 
های موشکی به خودکفایی رسیده و دشمنان از 
این قدرت نظامی و بازدارندگی کشور هراس 

و واهمه دارند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سرتیپ 
پاسدار قاسم تقی زاده با نگاهی گذرا به مباحث 
بالغ  آمریکا  داشت:  اظهار  اسالمی  انقالب 
ازانقالب  پیش  در  ایران  بودجه  بر یک سوم 
داخلی  مزدوران  کارگیری  به  با  را  اسالمی 
ارزان  دالر  با  و  بود  داده  قرار  دراختیارخود 
قیمت نفت ایران را خریداری وآن را با قیمتی 
باالتر به کشور ژاپن می فروختند.وی با اشاره 
به وابستگی های شدید ایران در صنایع دفاعی 
به خارج در دوران پهلوی افزود: فروش سالح 
به ایران یکی از راه های نفوذ و چیرگی آمریکا 
در دوران پهلوی بود و قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران از نظر خودکفایی صنایع دفاعی 
توفیق خاصی نداشت و در تمام امور و صنایع 
نیازمند کشورهای غربی و به ویژه آمریکا بود.

وی با بیان اینکه در ابتدای هشت  سال دفاع 
مقدس خیلی از نیازمندی های رزم زمینی را 
نداشتیم و بیشترین تجهیزات خریداری شده 
عمدتا راداری دور برد و هواپیماهای جنگنده و 
هلی کوپتر بود و  در حوزه پدافند هوایی هیچ 
تجهیزاتی نداشتیم و با پیروزی انقالب اسالمی 
تمام نفوذ و امتیازات آمریکا در ایران از بین 
رفت و همین مسئله نیز سبب می شود کینه 
توزانه دشمنی عمیق خود با انقالب اسالمی را 

ادامه دهند.وی با تاکید بر برخی از توانمندی 
کرد:  ابراز  دفاعی  های  عرصه  در  ایران  های 
توان  دارای  بازدارندگی  امر  در  ایران  امروز 
های  موشک  با  است  باالیی  بسیار  قدرت  و 
و  نظامی  قدرت  و  توانمندی  دارای  پیشرفته 
دفاعی برتر هستیم. تقی زاده خاطرنشان کرد: 
در صورتی که  آمریکا بخواهد کاری بر خالف 
اصول و موزاین اخالقی و انسانی اجام دهد 
باید آماده انتقام و تلفات جانبی آن باشد.وی 
تصریح کرد: قدرت و عمق نفوذ ایران فراتر 
و  دفاع  مبحث  در  ایران  است،  خاورمیانه  از 
از  استفاده  نوین،  های  تکنولوژی  بکارگیری 
فضای ماورای جو قدرت فرا منطقه ای دارد 
و در این عرصه ها دارای حرف و ایده است، 
در چهلمین سال انقالب اسالمی شاهد پرتاب 
ماهواره های ایران به فضا خواهیم بود.تقی زاده  
با اشاره به توان موشکی ایران گفت: ایران در 
تمام عرصه های موشکی به خودکفایی رسیده 
و دشمنان از این قدرت نظامی و بازدارندگی 
کشور هراس و واهمه دارند.وی عنوان کرد: 
وزارت دفاع عزم خود را جزم کرده در یک 
برنامه ۴ ساله در فضای هوا، ماورای جو، زمین، 
دریا، دفاع علمی و هوشمند شر دشمنان را از 
منطقه کم کند.ایران در برابر جنایت ها و نسل 
کشی های عربستان با سعه صدر برخورد می 
کند در صورتی که رفتار عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی در قبال یمن عوض نشود 
با سنت الهی شاهد قلع و قمع آنها خواهیم بود.

ماموریت وزارت خارجه برای توسعه 
مناسبات اقتصادی با ۵۰ کشور

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
وزارت خارجه مامور به توسعه مناسبات اقتصادی 
وزارت  گفت:  است،  شده  هدف  کشور   ۵۰ با 
خارجه باید پیشقراول پیگیری اقتصاد بین المللی و 

دیپلماسی اقتصادی باشد.
حشمت اهلل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بررسی های  نتایج  خصوص  در  فالحت پیشه 
امنیت  کمیسیون  اعضای  توسط  گرفته  صورت 
 ۵۰ درباره  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
تجاری  مراودات  توسعه  زمینه  در  کشور هدف 
و دیپلماسی اقتصادی، اظهار داشت: قرار بر این 
بوده است که روند مراودات تجاری و اقتصادی 
کشورمان با این ۵۰ کشور بررسی و آسیب شناسی 
شود تا در مجلس به رفع موانع ارتباطات دوجانبه 
کمک کنیم.وی افزود: در این خصوص گزارش 
بررسی های اعضا به صورت مورد به مورد دریافت 
می شود و تاکنون گزارش کلی آماده نشده، اما در 
ابعاد دیگر کارهایی انجام شده است؛ از جمله در 
خصوص مسائل مشترک در مرزهای مشترک با 
افغانستان و پاکستان بررسی هایی صورت گرفته و 
سفرهایی به این مرزها در دستور کار است.رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: مسائلی نیز 
در خصوص ترکیه و فعالیت بازرگانان ایرانی در 
ترکیه و تجار ترکیه در ایران مطرح است که این 
نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد، مراودات 
تجاری مشترک با روسیه نیز به طور ویژه در دست 
بررسی است و به طور کلی به هر میزان که گزارش 
کار اعضا آماده شود، در کمیسیون بررسی می شود.

فالحت پیشه تصریح کرد: بر اساس بررسی های 
کشورهایی  با  حاضر  حال  در  گرفته،  صورت 
مانند روسیه مراودات اقتصادی خوبی داریم که 
این مراودات با وجود تهدیدهایی که وجود دارد، 
کاهش نیافته و بهتر نیز شده است؛ با برخی دیگر از 
کشورها از جمله ترکیه و چین نیز مناسبات تقریبًا 
متعادلی در جریان است و در خصوص عراق نیز 
نوساناتی که اخیراً به دلیل برخی موضع گیری ها 
شکل گرفته، در حال اصالح است.رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس همچنین در خصوص انتقادات 
برخی صاحب نظران نسبت به اقدامات عملی از 
سوی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
این  عملکرد  ارزیابی  خصوص  در  و  خارجه 
معاونت گفت: دو مورد اصلی در ارتباط با این 
معاونت جدید وزارت خارجه مورد تأکید بوده 
که باید پیگیری شود؛ اول موضوع حل مشکل 
ارتباطات بانکی بین المللی و دیگری در خصوص 
توسعه مناسبات اقتصادی با ۵۰ کشور هدف بوده 
که اقدامات نسبتاً خوبی انجام شده است.رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در عین حال با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه 
پیشقراول پیگیری اقتصاد بین المللی و دیپلماسی 
اقتصادی است و باید به این نکته توجه داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی جذب سرمایه 
خارجی است، اما با توجه به مشکالت و تنگناهای 
موانع  رفع  حاضر  حال  در  اصلی  برنامه  فعلی، 
همکاری های اقتصادی است که در این رابطه نیز 

عملکردشان نسبتاً مناسب است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت:احتکار و گران فروشی 
خیانت است و قوه قضائیه باید به جد با مفسدان مقابله کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل محمد امامی کاشانی 
در خطبه های نماز جمعه تهران، اظهار داشت: خدای متعال 
فساد را دوست ندارد چراکه فساد نمی تواند روی زمین باقی 
بماند و از بین رفتنی است.  وی با اشاره به رابطه میان تولید 
و دین گفت: دین برای این است که جامعه ای زندگی کند 
و حیات مادی داشته باشد؛ هدف زندگی یعنی رسیدن به 
کمال. دین بدون ماده،  دنیا و وسائل معیشتی به جایی نمی 
رسد و تحقق پیدا نمی کند؛ پس اگر تولید ضربه بخورد، دین 
ضربه خواهد خورد، یعنی مردم دین را رها می کنند. افراد 
با یک نان و خرمایی به یاد خدا باشند و  کمی هستند که 
روزگار را طی کنند.امامی کاشانی تصریح کرد: جامعه متدین 
اگر کشاورزی و تولید نداشته باشد، یعنی دین از میان آنها 
رفته است. این جا اهمیت مساله اقتصاد، تولید و کشاورزی 
معلوم می شود.امام جمعه موقت تهران گفت: امروز آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در حال جنگ با ما هستند اما ما گویا 

نمی دانیم در شرایط جنگ به سر می بریم.وی افزود: برنامه 
ریزی و مدیریت درست و پیگیری روش هایی که بشود ملت 
این  است؛  الزم  آورد،  بیرون  موجود  مشکالت  از  را  ایران 
وظیفه همه قواست تا بتوانند کشور را از این ناآرامی ها و 
تالطم ها به ساحل آرامش برسانند.امامی کاشانی با اشاره به 
احتکار  یا  احتکار گفت: گرانفروشی و  گناه گرانفروشی و 
کردن، خیانت به مردم است. من به همسر و فرزندان این 
افراد توصیه می کنم،  این پولی که در می آید، حرام است. 
دهد. ادامه  زندگی  به  مفسدی،  فرد  که چنین  ندهید  اجازه 
امام جمعه موقت تهران با اشاره به جنگ رسانه ای دشمن 
گفت: جنگ رسانه ای را دشمن به وجود آورده است تا در 
از نظام  ایجاد کند، یعنی مردم را  التهاب  مردم اضطراب و 
آلوده  جدا سازد.امامی کاشانی تصریح کرد: رئیس جمهور 
و بی خرد آمریکا گفته من روزی که وارد کاخ سفید شدم، 
گفتم چقدر زمان می خواهیم تا خاورمیانه را تسخیر کنیم. 
خاورمیانه فقط ایران نیست بلکه کشورهای دیگر اسالمی هم 
هستند.وی افزود: همانطور که ۴۰ سال دنبال این کار)تسخیر 

خاورمیانه( بودند و به جایی نرسیدند، این بار هم به جایی 
نمی رسند. آقای ترامپ و همراهانش این آرزو را به زودی 

به گور خواهند برد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب 
مبنی بر اینکه باید جلوی اشاعه بدبینی را گرفت، گفت: این 
وظیفه رسانه هاست. امروز دشمن در حال آلوده کردن فضای 
مجازی است؛ مثال وقتی به قوه مجریه می رسند می گویند 
قوه مجریه چنین و چنان است؛ به قوه قضاییه که می رسند، 
می گویند دانه درشت ها را رها کرده اند.وی اضافه کرد: می 
خواهند مردم را از سه قوه دور کنند؛ این، جنگ رسانه ای 
بزنند، حرف  بخواهند خوب حرف  اگر رهبری هم  است. 
ایشان را گوش نمی کنند، پس نظام را باید کنار گذاشت و 
با آن خداحافظی کرد.امامی کاشانی تصریح کرد: تمام تالش 
و فکر دشمن همین است که چنین مسائلی را در اذهان جا 
بیاندازد؛ این در حالیست که کارهای بسیار خوبی از همه 
قوا وجود دارد اما ممکن است در جایی مشکلی هم وجود 
داشته باشد؛ مشکل را باید با مطالعه و کار شبانه روزی و 
ادامه  تهران  نماز جمعه  موقت  کرد.خطیب  رفع  باال  انگیزه 
داد: دشمن دارد با همین فضا، گرانی و بدبینی ایجاد می کند. 
باید ویروس بدبینی را کنار گذاشت.وی افزود: ترامپ خبیث 
قرار  اعتراض  مورد  را  اینکه عده ای عمل دولت  می گوید 
می دهند، یعنی جمهوری اسالمی در حال سقوط است. در 
این شرایط میوه فروشی که گران فروشی می کند و محتکری 
به جمهوری  و  کشور  به  واقع  در  می کند،  احتکار  کاال  که 
اسالمی ضربه می زنند.امامی کاشانی تصریح کرد: البته انتقاد 
کردن، مطلب را گفتن و راه حل نشان دادن، خوب است. 
دانشگاهیان، فرهیختگان و همه کسانی که به امور اقتصادی 
تسلط دارند، باید راه را نشان دهند.امام جمعه موقت تهران 
ادامه داد: مدیران، روسا، اساتید، شاگردان و دانش آموزان! 
امروز نظام جمهوری اسالمی همانند امام حسین)ع( غریب 
است و دنیا علیه آن قیام کرده است؛ آن راهی که رهبر انقالب 
تاکید کرده اند را بروید؛ در این صورت، کِشتی انقالب از 
مشکالت و امواج دریا، به سر منزل مقصود خواهد رسید.وی 
تاکید کرد: همه باید کوشش کنند؛ همه باید اخالص داشته 
باشند. راه، همان راهی است که رهبرانقالب می فرمایند؛ راه، 
همین است و غیر از این راهی وجود ندارد. هر کسی بگوید 

راه، غیر از این است، اشتباه می کند.

آیت اهلل امامی کاشانی: احتکار و گران فروشی خیانت است  :

ترامپ آرزوی تسخیر خاورمیانه را به گور خواهد برد    

منابع عراقی از اعزام گسترده نیرو از پایتخت 
تشدید  دنبال  به  بصره  استان  به  کشور  این 

اعتراضات در این استان خبر دادند.
عراقی  منابع  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از اعزام گسترده نیرو از بغداد به استان بصره 
در  اعتراضات  دامنه  شدن  گسترده  دنبال  به 
عراقی  امنیتی  منبع  دادند.یک  خبر  استان  این 
بصره  وارد  بغداد  از  نیروهایی  کرد:  اعالم 
شده اند و این در راستای تدابیر امنیتی استان 
منبع  یک  که  است  ذکر  است.شایان  بصره 
بود:  کرده  اعالم  جمعه  دیروز  عراقی  امنیتی 
بر  بلندگو  از طریق  بصره  در  امنیتی  نیروهای 
ضرورت حمایت از مراکز و موسسات تاکید 
اند  تظاهرات کنندگان خواسته  از  اند و  کرده 
آورند. به عمل  موسسات حمایت  این  از  که 
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه 
های عراقی؛ نیروهای امنیتی تدابیر ویژه را در 
اطراف بانکها در بصره به عمل آورده اند.یک 

امنیتی عراق  نیروهای  منبع عراقی اعالم کرد: 
مانع از آتش زدن بیمارستان ابی الخصیب در 
بصره از سوی معترضان شده اند.منابع عراقی 

از سوزاندن مراکز احزاب عراقی در این استان 
خبر می دهند.همزمان اسعد العیدانی استاندار 
بصره عازم نجف شد تا با مقتدا صدر که قبال 

خواستار جلسه فوری مجلس جدید به منظور 
بررسی روند اوضاع در بصره شده بود، دیدار 

کند.
از سوی دیگر منابع عراقی اخبار ضد و نقیضی 
بصره  در  شد  و  آمد  منع  مقررات  اعمال  از 
مخابره کرده اند.در حالی که یک منبع امنیتی 
از اعمال آن در بصره و بازداشت هر فردی که 
آنرا رعایت نکند، خبر داده بود یک منبع امنیتی 
دیگر از لغو آن خبر داد.این درحالی است که 
اعتراضات  در  عراقی  منابع  اعالم  اساس  بر 
بصره دو نفر کشته و ۴۵ نفر زخمی شده اند.
سیف البدر سخنگوی وزارت بهداشت عراق 
روز گذشته اعالم کرده بود که در اعتراضات 
بصره در روز پنجشنبه یک نفر کشته و ۳۵ نفر 
عراق  بهداشت  اند.وزارت  شده  زخمی  دیگر 
روز پنجشنبه اعالم کرده بود که طی چند روز 
گذشته در اعتراضات بصره 6 نفر کشته و 7۵ 

نفر دیگر زخمی شده اند.

همزمان با تشدید اعتراضات در بصره رخ داد؛

اعزام گسترده نیروهای امنیتی از بغداد به بصره

نمای  نخ  سناریوی  تکرار  با  فرانسه  مسلح  نیروهای  فرمانده 
این  از  ادلب  به  اگر در حمله  داد که  حمله شیمیایی هشدار 
تسلیحات استفاده شود، پاریس مواضع ارتش سوریه را هدف 

قرار می دهد.
 Francois( »به گزارش زمان به نقل ازمهر، »فرانسوا لکوانتر
Lecointre( فرمانده نیروهای مسلح فرانسه امروز پنجشنبه 
و در آستانه آغاز عملیات آزادسازی شهر ادلب سوریه از لوث 
وجود تروریست های اجاره ای مورد حمایت غرب در این 

کشور به ابراز نگرانی درباره آن ها پرداخت.فرمانده نیروهای 
این  نیروهای  این خصوص تهدید کرد که  مسلح فرانسه در 
کشور آماده اند تا در صورت استفاده از سالح های شیمیائی 
در  دهند.این  قرار  هدف  را  سوریه  دولت  مواضع  ادلب  در 
آزادسازی  عملیات  احتمالی  آغاز  آستانه  در  که  است  حالی 
ادلب در سوریه از اشغال تروریست های مورد حمایت غرب، 
است.  داشته  افزایش  منطقه  در  آمریکایی  مقامات  دیدارهای 
در همین راستا، نیروی هوایی روسیه نیز اخیراً برخی مواضع 

تروریست ها در اطراف ادلب را هدف قرار داده است.هرگاه 
ارتش سوریه عرصه را بر تروریست های متجاوز در اراضی 
این کشور تنگ می کند، کشورهای غربی به بهانه هایی از قبیل 
را  تمامی تالش خود  انسانی و غیره  تلفات  حمله شیمیایی، 
برای جلوگیری از مقابله دمشق با تروریست های اجاره ای آنها 
به کار می گیرند.گفتنی است در 7 آوریل سال ۲۰۱7، آمریکا با 
نسبت دادن حمالت شیمیایی به دمشق، پایگاه هوائی الشعیرات 

سوریه را با ۵9 موشک »تام هاوک« هدف قرار داده بود.

فرمانده نیروهای مسلح فرانسه، سوریه را تهدید به حمله نظامی کرد
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انتقاد دبیر اتاق تعاون استان؛

دست کوتاه مرزنشینان کرمانشاه از »صادرات سوخت« 
در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد؛

محصور سازی و دیوارکشی مخزن شماره 4 شهرستان بهارستان

دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه از اینکه تعاونی ها و 
خانوارهای مرزنشین استان امکان صادرات سوخت 
ندارند انتقاد کرد و گفت: مرزنشینان سایر استان های 
مرزی از سهمیه صادرات سوخت برخودارند، اما این 

امکان هنوز در کرمانشاه فراهم نشده است.
غفار محمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
از دو سال قبل برای چهار استان مرزی غرب کشور 
شامل کرمانشاه، ایالم، کردستان و آذربایجان غربی 
سهمیه صادرات سوخت اعالم شد، افزود: متاسفانه 
در این مدت مرزنشینان کرمانشاه حتی یک لیتر هم 
صادرات سوخت نداشتند و امکان استفاده از این 

فرصت برای آنها فراهم نشده است.
وی با بیان اینکه دو سال است انجام این کار در 
گیر و دار دستگاه های اداری است، اظهار کرد: این 
کار نیازمند همکاری دستگاه های مختلف است و 
پیگیری هایی که تاکنون انجام داده ایم به نتیجه نرسیده 
است. دبیر اتاق تعاون کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه 
در جلساتی که درباره این موضوعات تصمیم گیری 
می شود دعوتی از اتاق تعاون به عمل نمی آید و 

از همین رو پیگیری ها تاکنون بی نتیجه بوده و این 
فرصت از دست مرزنشینان کرمانشاه می رود. وی 
مرزنشین  تعاونی های  می کنند  اعالم  کرد:  اظهار 
صالحیت صادرات سوخت را ندارند و این سوال 
پیش می آی د که چطور فقط مرزنشینان کرمانشاه این 
صالحیت را ندارند و سایر استان ها در حال استفاده 

از این ظرفیت هستند.
به گفته دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه تعاونی ها 
از این چرخه خارج شدند و این سهمیه صادرات 
سوخت اکنون به پنج کارگزاری واگذار شده که 
آنها نیز تاکنون موفق به صادرات یک لیتر سوخت 
حدود ۱۲۰  اینکه  به  اشاره  با  وی  نشده اند.  هم 
هزار خانواده در شهرستان های مرزی استان کارت 
مرزنشینی دارند و از این تعداد به حدود ۳۰ تا ۳۵ 
هزار خانوار سهمیه صادرات سوخت تعلق می گیرد 
و می توانند از این سهمیه استفاده کنند، تاکید کرد: 
سهمیه ای که برای هر خانواده در نظر گرفته شده 
۵۰۰ لیتر در ماه است که می تواند درآمد خوبی عاید 

این خانوارها  کند.

با هدف ارتقاء امنیت و محافظت از تاسیسات  
مخزن  سازی  محوطه  و  کشی  دیوار  عملیات 

شماره ۴ گلستان در دست انجام است.
مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان ضمن اعالم 
این خبر  گفت: با عنایت به تاکید و دستورات 
جناب آقای مهندس صدرائیه مدیر عامل محترم 
ارتقاء  و  سازی  محوطه  خصوص  در  شرکت 
امنیت و محافظت از تاسیسات و چاهها و مخازن 
شرکت در شهرهای تحت پوشش ، علیهذا مطابق 
بندی صورت  اولویت  و  زمانبندی شده  برنامه 
گرفته موضوع محوطه سازی و دیوار کشی چاهها 
و تاسیسات و مخازن این شهرستان که فاقد حصار 
و دیوار مطمئن می باشند . در دستور کار قرار 

گرفته و در حال اجراء و انجام می باشد .
 سید محمد رضازاده ضمن تشریح پروژه دیوار 
کشی مخزن شماره ۴ شهر گلستان خاطر نشان 
ساخت : این عملیات با صرف هزینه های الزم 
از محل اعتبارات جاری و داخلی شرکت و با 
هدف دیوارکشی و محصورسازی مخزن شماره ۴ 

شهر گلستان با استفاده سنگ ملون به متراژ طولی 
۳۵9 متر و ارتفاع ۳ متر بهمراه ۱ متر فنس و سیم 
خاردار از اوایل مرداد ماه امسال آغاز شده است . 
و در حال حاضر نیز با بیش از 7۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی در حال انجام می باشد .
مدیر امور آبفای گاستان یاد آور شد : تقریبا بخش 
قابل توجهی از تاسیسات آبفای گلستان دارای 
دیوار کشی مطمئن و حصار هستند . و امیدواریم 
برای  یافته  تخیص  اعتبارات  موقع  به  تامین  با 
موضوع حصار کشی و محوطه سازی تاسیسات 
، تا پایان سالجاری محوطه و حصار کشی کلیه 
تاسیسات و چاهها و مخازن این شهرستان تا پایان 

سالجاری به اتمام و بهره برداری برسد . 
مهندس رضازاده با اشاره به عملیات در دست 
انجام ) مخزن شماره ۴ (  اظهار داشت : عملیات 
دیوارکشی این مخزن با سرعت عمل مقبولی در 
حال انجام است . و انتظار می رود پیرو روند فعلی 
حد اکثر تا پایان شهریور ماه جاری به اتمام و به 

بهره برداری برسد . 

مدیران مسئول تسهیل 
سرمایه گذاری در استان هستند

جذب  مسئول  را  مدیران  کردستان  استاندار 
سرمایه گذاران و آماده سازی بسترهای مناسب 

برای سرمایه گذاری عنوان کرد .
دیدار  در  مرادنیا  بهمن  ایسنا،   گزارش  به 
مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی و ذیحسابان 
دستگاه های اجرایی با بیان اینکه امروز مسئله 
استان  برای  حیاتی  امر  یک  گذاری  سرمایه 
و  اتحاد  با  همگان  باید  امروز  گفت:  است، 
سرمایه  آوردن  با  را  استان  توسعه  همفکری 

گذاران دارای اهلیت محقق کنند . 
وی زمینه های سرمایه گذاری در استان و ساز 
و کارهای مربوط به سرمایه گذاری را شفاف 
ذکر کرد و با انتقاد از وضعیت پنجره واحد 
سرمایه  واحد  پنجره  گفت:  گذاری،  سرمایه 
گذاری باید از حالت شعاری و نمادین خارج 
شود و سرمایه گذاران را جذب استان کند . 

توسعه  نگرش های  جای  کردستان  استاندار 
طلبانه را با توجه به ظرفیت های استان خالی 
یک  استان  در  اگر  داد:  ادامه  و  کرد  ارزیابی 
نداشته  وجود  جمعی  دسته  تالش  و  همت 
باشد، امید چندانی به موفقیت وجود نخواهد 

داشت . 
داشته  وجود  جمعی  همت  اگر  افزود:  وی 
کما  افتاد،  خواهد  اتفاق  استان  توسعه  باشد 
امسال در بخش خرید گندم شاهد  ما  اینکه 

این همدلی و همت جمعی بودیم . 
مرادنیا در ادامه سخنان خود به جایگاه مهم 
اقتصاد و دارایی در توسعه استان اشاره کرد و 
افزود: این اداره کل نقش حساس و مهمی در 

توسعه استان بازی می کند . 
وی همچنین خطاب به ذیحسابان دستگاههای 
اجرایی نیز گفت: ذیحسابان باید با همفکری 
نگرانی مدیران را رفع و بسترهای الزم برای 

فعالیت مدیران را فراهم کنند . 
در  کارهای  به  همچنین  کردستان  استاندار 
دست اقدام و مهم برای توسعه استان اشاره 
فوالد،  تولید  زنجیره  ایجاد  گفت:  و  کرد 
آزاد و  پتروشیمی های جدید، منطقه  احداث 
تبدیل مزارع دیم استان  تخصیص آب برای 
به آبی از جمله کارهای اساسی برای استان 

است . 
با  باید  دارم  اعتقاد  کرد:  خاطرنشان  وی 
سهم  کردستان  استان  مناسب،  پیگیری  های 

مطلوب خود از اقتصاد را باید کسب کند.

خبر

افزایش 14/۸ درصدی ترددهای خودروهای 
سنگین در محورهای استان مرکزی 

داودی- اراک: رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی گفت: تردد خودروهای سنگین درمحورهای 
استان در مرداد ماه امسال نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۴/8 درصد افزایش 
داشته است. مجید بردبار افزود: ۲۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۱9۴ خودروی 
سنگین و سبک در 6۲ محور استان مرکزی تردد داشته اند که این ترددها 

نسبت به مدت مشابه افزایش چشمگیری داشته است.
وی میانگین سرعت این خودروها را 8۳ کیلومتر بر ساعت عنوان و تصریح 
کرد: میانگین درصد تخلفات سرعت غیرمجازدرکشور هفت درصد است 
اما این خودروهای سنگین و سبک سه درصد بیشتر از میانگین کشوری 

سرعت غیرمجاز داشته اند.
مجید بردباردرصد تردد وسایل نقلیه سنگین در کشور را ۱۴ درصد دانست 
و خاطرنشان کرد: استان مرکزی به علت کریدور غرب به شرق و شمال و 
جنوب شاهد تردد خودروهای سنگین است لذا تردد خودروهای سنگین 

در محورهای استان بیشتر از میانیگن کشوری است.
رئیس مرکز مدیریت راهها میانگین درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در 
به  استان نسبت  این ترددها در  کشور را ۱۴ درصد اعالم کرد و گفت: 
کشور ۱۰ درصد بیشتر است. وی بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه سنگین 
نسبت به کل تردد انجام شده را در محورهای اصفهان-دلیجان ، دلیجان- 
اصفهان و ساوه- بوئین زهرا  عنوان کرد و افزود: محورهای شازند-اراک 
، اراک-شازند، آزادراه تهران- ساوه پرترددترین محورهای استان در مرداد  
ماه گزارش شده اند. وی با بیان اینکه میزان تردد در مرداد ماه  ۲۰میلیون 
و ۵۴ هزارو ۱9۴ وسیله نقلیه بوده است گفت: ابتدای  مرداد ماه این تعداد 
وسیله نقلیه سنگین و سبک در محورهای استان تردد داشته اند که ۱۰ 
درصد بیشتر از سرعت غیر مجاز تخلف کرده اند. به گفته ی بردبار میانگین 
درصد تخلفات سرعت غیر مجاز در استان ۱۰ درصد است و همچنین 
میانگین سرعت این خورودهای عبوری 8۳ کیلومتر بر ساعت از طریق 

سامانه ترددشماری بر خط گزارش شده است.

صدور 174 پروانه تایید صالحیت براي مدیران 
کنترل کیفیت در استان البرز

 در ۵ ماهه اول سال جاري پروانه تایید صالحیت 7۴  نفر از مدیران کنترل 
کیفیت صادر و پروانه ۳۱ نفر  تجدید صالحیت و پروانه 69  نفر از مدیران 

کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي استان تمدید شده است .  
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي اداره کل استاندارد استان البرز، از 
تعداد پروانه هاي تایید صالحیت مذکور، 6۴ فقره در صنایع شیمیایي و 
پلیمر، ۲۲ فقره در صنایع مکانیک، ۱۰ فقره در صنایع برق و الکترونیک، ۲۰ 

فقره ساختماني، ۵۴ فقره غذایي و۴ فقره مهندسي پزشکي است.
عنوان  به  کیفیت  کنترل  مدیران  صالحیت  تایید  گزارش  این  اساس  بر 
بر  مستمر  نظارت  متضمن  تولیدي،  واحدهاي  در  استاندارد  نمایندگان 
فرآورده مشمول استاندارد در واحد مذکور و حصول اطمینان از مطابقت 
آن با استانداردهاي مربوطه است و پروانه افراد تاییدصالحیت شده در این 

حوزه تا دو سال اعتبار دارد.

خبر

شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  فر-اهواز:  وحیدی 
همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان 
افتتاح ۵۲کیلومتر پروژه  بزرگراهی و 88 کیلومتر  از 
راه روستایی در این استان خبر داد و گفت: بخشی 
از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور در 
محور ماهشهر- هندیجان به بهره برداری رسید که با 
در نظر گرفتن بنادر مهم ماهشهر و آبادان در این منطقه 
تکمیل این محور نقش کلیدی در حمل و نقل باری 

کشور دارد.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
و  راه  وزیر  همراه  به  که  خادمی  خیراله  خوزستان، 
شهرسازی به استان خوزستان سفر کرده از افتتاح ۵۲ 
کیلومتر پروژه بزرگراهی و 88 کیلومتر راه روستایی در 

استان خوزستان به ارزش ۱۴7 میلیارد تومان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی کریدور بزرگراهی نوار 
ساحلی جنوب کشور را به لحاظ برخورداری از منابع 
عظیم نفت و گاز در جنوب کشور و  دسترسی به 
دریای عمان  فارس و  از طریق خلیج  آزاد  آب های 
دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: با توجه به اینکه 
استان  های جنوبی قطب اقتصادی کشور هستند و بخش 
عمده ای از درآمد کشور از این استان ها حاصل می شود، 
تکمیل این کریدور نقش کلیدی در حمل و  نقل باری 

ایمن در کشور خواهد داشت.
خادمی افتتاح بخشی از محور ماهشهر- هندیجان در 

این کریدور را در همین راستا عنوان و اضافه کرد: این 
محور ارتباط استان های خوزستان و بوشهر را برقرار 
می کند و تنها راه ارتباطی جنوب خوزستان به استان 
بوشهر است. وی افزود: این محور به طول 7۴ کیلومتر 
در  کیلومتر  به طول ۵۰  آن  از  که بخش هایی  است 
گذشته احداث شده و امروز شاهد بهره برداری از 6 

کیلومتر دیگر آن هستیم.
محور  از  بهره برداری  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
باغملک- قلعه تل را از دیگر برنامه های سفر به استان 

اهواز- محور  داد:  توضیح  و  کرد  معرفی  خوزستان 
نمره یک- هفتگل- باغملک- قلعه تل- ایذه- دهدز 
از مسیرهای ترانزیتی مهم بین استان های خوزستان، 
پروژه  که  است  اصفهان  و  بختیاری  و  چهارمحال 
باغملک- قلعه تل بخش مهمی از این محور محسوب 
می شود و امروز هشت کیلومتر آن از گردنه بادام بند به 

صورت چهارخطه به بهره برداری رسید.
خادمی همچنین از بهره برداری محور رامهرمز- بهبهان 
به طول شش کیلومتر خبر داد و تاکید کرد: این پروژه 

نیز بخشی از محور ارتباطی استان خوزستان به استان 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد است که از اهواز به 
رامهرمز و از از آنجا به بهبهان، گچساران و بابامیدان 
می رود. وی با اشاره به ترافیک سنگین و پرحادثه بودن 
این محور گفت:  بخش هایی از این محور در دست 
مطالعه و بخش هایی نیز در دست احداث است که با 
تکمیل شدن آن عالوه بر کاهش ترافیک موجب حذف 
مناطق حادثه خیز و در نتیجه سفر ایمن برای هموطنان 
استان ها می شود. مدیرعامل شرکت ساخت  این  در 
وتوسعه با بیان اینکه بیشتر این محورها موجب تسهیل 
ترافیک در استان خوزستان می شوند ادامه داد: محور 
حسینیه- سردشت- اللی از دیگر پروژه هایی است که 
با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید و 
عالوه بر تسهیل ترافیک استانی با عبور از مناطق بکر 
و خوش منظره از نظر گردشگری نیز  برای استان از 
اهمیت باالیی برخوردار است. خادمی افزود:  با تکمیل 
ایالم  استان های کرمانشاه و  این محور فاصله  شدن 
به شمال خوزستان و استان چهارمحال و بختیاری و 
اصفهان به طور چشمگیری کاهش می یابد. معاون وزیر 
راه و شهرسازی همچنین از افتتاح ۲۵ کیلومتر راه اصلی 
اهواز- چذابه خبر داد و اظهار داشت:  این محور به 
طول ۱۲۳ کیلومتر مسیر تردد زوار اربعین است که به  
طریق الحسین شناخته می شود و بخشی از آن امروز به 

بهره برداری رسید.

معاون وزیر راه وشهرسازی تشریح کرد:

 نقش کلیدی محور ماهشهر- هندیجان در حمل و نقل باری کشور

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
مناقصه )یک مرحله ای(

شماره مناقصه 61313شماره مجوز 1397/2679
شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد خدمات؛ نظافت؛ باغبانی؛آبدارخانه؛ حسابدار؛ اپراتور؛ مشترکین ؛اداری ؛کاال ؛مالی 
؛دفتری و ماشین نویسی نواحی شهرها و پشتیبانی ستاد گاز استان مازندران را بین پیمانکاران واجد شرایط را با مشخصات 

و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
 شرح مختصر کار: 1-خدمات ؛نظافت ؛باغبانی ؛آبدارخانه ؛حسابدار؛ اپراتور؛ مشترکین ؛اداری ؛کاال ؛مالی ؛دفتری و ماشین نویسی نواحی شهرها و 

پشتیبانی ستاد گاز استان مازندران
2-مدت اجرای پروژه 365 روز 

3-محل اجرای پروژه در محدوده گاز استان مازندران 
4-محل تامین اعتبار منابع جاری 

5-مبلغ برآورد 68/722/536/680567 شصت و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون و پانصد و سی و شش هزار و پانصد و شصت و هفت 
ریال 

6-میزان تضمین فرآیند ارجاع کار :2/874/451/000 دو میلیارد و هشتصد و هفتاد چهار میلیون چهار صدو پنجاه و یک هزار ریال 
7-نوع تضمین فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 
50659ه مورخ 1394/9/22و اصطالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده 

واریز گردد 
8-زمان توزیع اسناد: از دوشنبه 97/6/19الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه97/6/21 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال به شماره 

شبا IR440100004101102638160527بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
9-زمان اعاده پیشنهاد تا پایان وقت اداری ساعت 16 شنبه97/6/31

10- زمان گشایش پیشنهادات یکشنبه 97/7/1ساعت 14
11- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید است

12-شرایط متقاضی : -داشتن مجوز متناسب و مرتبط و رتبه تایید شده از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی 
http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت-

-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 95/12/29برای پیشنهاد های باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است -حداقل نصاب 
پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد می باشد متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند 12 فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند 
در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران امور پیمانها مراجعه 

نمایند 
جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

کشور به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایند
 نوبت اول چهارشنبه :97/6/14 نوبت دوم شنبه:97/6/17

شرکت گاز استان مازندران

 نوبت دوم

آگهی مزایده 
موضوع: غرفه های پالژ توسکا سرا 

شورای   97/4/13 مورخ   66 شماره  مصوبه  سوم  بند  اجرای  در  دارد  نظر  در  رامسر  شهرداری 
محترم اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره غرفه های پالژ توسکا سرا اقدام نماید.

97/6/27به  مورخ  تا  جزئیات  و  شرایط  سایر  از  اطالع  یا  و  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  شرایط  واجدین   -1
شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 05200811-011 تماس حاصل فرمائید. 

2- متقاضیان می بایست مبلغ 5 درصد  قیمت کارشناسی هر یک از غرفه های متقاضی اجاره را به حساب سپرده 
شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند. 

3- در صورتی که برندگان اول دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ  31/ 6 / 97 خواهد بود. 

5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر

 نوبت دوم

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت روان ۱۲۵CG مدل ۱۳86 شماره شهربانی 
محمود  بنام   86۰۲786 شاسی  شماره   ۳9۰۳8۵۴9 موتور  شماره  و   ۳69۳8/۵88

بابل آقاسی پور میری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد غنی زاده  فرزند باقر شغل آزاد   به نشانی خوی خ شهید کوچری 
نرسیده به فلکه امیربیگ –بازرگانی  جام زرین و محکوم علیه  علیرضا معصومی  
مورخه  97/۳/۳۰  دادنامه شماره97/۴۲۱  بموجب  المکان    -قربانعلی -مجهوال 
شماره—شعبه  دادنامه  وفق  که  طبیعی   منابع   ۲۰ شعبه  اختالف   حل  ی  شورا 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت 
الوکاله وکیل  تمبروحق  ابطال  مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه  پرداخت  به  خوانده 
وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق  خواهان 
صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد اجرائیه را مهلت 

مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

آگهی نامه مصادره
آگهی معرفی داور- بدینوسیله به آقای امین محمدی فرزند عیسی خون ابالغ می 
97۰6۲۳ب،ظرف  پرونده  داوری،موضوع  امربه  صدورقرارارجاع  به  گردد،باتوجه 
حداقل  خودکه  متاهل  نفرازاقارب  یک  آگهی  این  درج  از  پس  هفته  یک  مدت 
سی سال داشته وآشنا به مسائل شرعی،خانوادگی و اجتماعی باشد به شعبه اول 
دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(معرفی نمایددرصورت عدم معرفی داوردرمهلت 

مقرردادگاه راسا ازطرف وی داورمنصوب می نماید.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی )ره(-اسدهاللی زاده

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد غنی زاده  فرزند باقر شغل آزاد   به نشانی خوی خ شهید کوچری 
شیخی   سلیمان  علیه  محکوم  و  زرین  جام  –بازرگانی   امیربیگ  فلکه  به  نرسیده 
فرزند رشید -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره  97/۴۰۲ مورخه   97/۳/۲8 
شماره—شعبه  دادنامه  وفق  که  طبیعی   منابع   ۲۰ شعبه  اختالف   حل  ی  شورا 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ۳/۰۰۰/۰۰۰   ریال و هزینه ابطال تمبروحق الوکاله وکیل 
وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق  خواهان 
صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد اجرائیه را مهلت 

مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی
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برگ اجرائیه 
شهید  خ  خوی  نشانی  به  آزاد    شغل  باقر  فرزند  زاده   غنی  محمد  له  محکوم 
کوچری نرسیده به فلکه امیربیگ –بازرگانی  جام زرین و محکوم علیه سیروس 
شماره97/۴۰۴  دادنامه  بموجب  المکان    -مجهوال  حسن   فرزند  اصل   بهاری 
منابع طبیعی  که وفق دادنامه  مورخه  97/۳/۲8شورا ی حل اختالف  شعبه ۲۰ 
شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال و هزینه ابطال تمبروحق 
الوکاله وکیل وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در 
حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد 

اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی
قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد غنی زاده  فرزند باقر شغل آزاد   به نشانی خوی خ شهید کوچری 
رهبری  افشین  علیه  محکوم  و  زرین  جام  –بازرگانی   امیربیگ  فلکه  به  نرسیده 
شیشوان  فرزند بهمن -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره  97/۴۲۲ مورخه  
97/۳/۳۰ شورا ی حل اختالف  شعبه ۲۰ منابع طبیعی  که وفق دادنامه شماره—
بر  حکم  است   کرده  حاصل  قطعیت  استان---  نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ   ۴۴/۵۰۰/۰۰۰  ریال و هزینه ابطال تمبروحق 
الوکاله وکیل وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در 
حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد 

اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

آگهی تغییرات شرکت 
ملی  شناسه  و   6 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  مؤسسه  سنندج،  نیکوکاران  خیریه 

۱۰6۱۰۰۰۰9۱8
 97/6/۴ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات زیر اتخاذ شد:
اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

۱- سید عمادالدین سیدزاهدی به شماره ملی ۳7۳۱69۱۱8۳ به سمت مدیرعامل
۲- محمد صالح انصاری به شماره ملی ۳7۳۰۳۴6۴۱۵ به سمت رییس هیأت مدیره
۳- هوشنگ نامی به شماره ملی ۳7۳۱7۴۵۲۳۱ به سمت نایب رییس هیأت مدیره
۴- عطا اله ژولیده به شماره ملی ۳7۳۰۲۲88۵۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
۵- نظام الدین آزمون به شماره ملی ۳7۳۰۲9۱8۴۴ به سمت عضو اصلی هیأت 

مدیره
6- سید عبداهلل صنوبر طاهایی به شماره ملی ۳7۳۱76۲۰8۰ به سمت منشی 

7- نادر محمدی راد به شماره ملی ۳7۳۰۱7۲76۱ به سمت خزانه دار
اعضاء هیأت مدیره عبارتند از:

۱- جمشید آزمون به شماره ملی ۳7۳۲۲9۳8۱۵ 
۲- ناصر محمدی راد به شماره ملی ۳7۳۰۴۱۳96۱

آقایان محمد احمدپناه به شماره ملی ۳78۰۰6۰96۵ به سمت بازرس اصلی و مولود 
سلطانیان به شماره ملی ۳8۳9۳۱۳۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

 کردستان – مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری سنندج

متن آگهی 
پرونده کالسه 96۰99866۱۱6۰۰۲6۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
آقای   : نهایی شماره 96۰99766۱۳8۰۰788 شاکی  ( تصمیم  )۱۰۴ جزایی سابق 
فیروز رشیدی فرزند محمد به نشانی لرستان –خرم آباد –جاده فرودگاه –سراب 
امید زارع ونول به نشانی مجهول  : آقای  چنگائی روبروی کشتارگاه مرغ –متهم 

المکان –اتهام : خیانت در امانت در یک دستگاه پژو مدل 9۵ 
امانت  در  خیانت  بر  دایر  ونول  زارع  امیر  آقای  اتهام  در خصوص   : دادگاه  رای 
)یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی ۳۲۵ و ۴۳ ایران 99 (موضوع 
شکایت آقای فیروز رشیدی با توجه اوراق و محتویات پرونده و نظر به شکایت 
شاکی –ارایه مدارک مالکیت شهادت شهود و سایر قرائن و امارات موجود النهایه 
اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته به استناد ماده 67۴ قانون تعزیرات 
مصوب ۱۳7۵ مشارالیه را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید این 
رای غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بهروز قدمی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه۳99  شماره  به  پوش  سیاه  علی  آقای 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از      97۰99867۳۵۱۰۰۴۱۴
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم عزیز مراد سیاه پوش بشناسنامه شماره 
۱۵7 در تاریخ ۱۳97/۰۵/۰9  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن 

مرحوم منحصر است به : 
۱-زینب سیاه پوش فرزند عزیز علی دارنده شماره شناسنامه ۱۵۳۳   برادر زاده 

متوفی 
۲-بدریه سیاه پوش فرزند عزیز علی دارنده شماره شناسنامه ۴7۵ برادرزاده متوفی 
۳- علی سیاه پوش فرزند عزیز علی دارنده شماره شناسنامه ۳99 برادرزاده متوفی

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  با  اینک شورا 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند . 

متن آگهی 
مرادی  رمضان  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امیری  اقدس  خانم  خواهان 
فرزند قاسم به خواسته طالق یکطرفه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به 
کالسه 96۰99866۴7۴۰۰۱۰6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳97/۰8/۰۵ و 
ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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. حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه جهت 
اخذ توضیحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع اظهارات گواهان خواهان و 
بررسی ادعاهای ایشان ضروری است ضمنا ظرف مهلت یک هفته از نشر آگهی 

نسبت به معرفی یک نفر داور واجد الشرایط اقدام نمایید. 
شعبه 4 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد .  

متن آگهی
آقایان۱-مسعود۲- به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ   آگهی 
سیروس۳-سعیدشهرتین سرعت  فرزندان مرتضی ۴-شاه صنم غریبی فرزندپیرمراد 
خواهان خانم نرگس سرعت دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان۱-مسعود۲-
سیروس۳-سعید شهرتین سرعت فرزندان مرتضی وخانم شاه صنم غریبی فرزند 
پیرمراد به خواسته تایید وتنفیذ صلح نامه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 96۰9986۱۵۳۲۰۰۲۰6شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
حسب  که  مورخ۱۳97/8/6ساعت۱۲:۰۰تعیین  رسیدگی  ووقت  رامهرمزثبت 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان ردیف های اول الی چهارم ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشار آگهی می گرددتاخواندگان ردیف اول الی چهارم ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود،دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱۲/۳۱۴

منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز-ریاضی

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

اداره  پرورش-  و  آموزش  وزارت  نمایندگی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
آموزش و پرورش جوانرود درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
به اسداله  ۱۰9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
بیگی که از آقای عبداله عزیزی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 97-۲۰ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳976۰۳۱6۰۰7۰۰۰۴88 مورخ  ۲7 / ۵ / 97 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب آموزشگاه به مساحت  ۳۰87/8۲ متر مربع 
به نام اداره مذکور صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای عبداله 
عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز 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 کتبًا 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 وزارت آموزش وپرورش صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 

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

تاریخ انتشار اول  ۱7 /  6 /  ۱۳97  
تاریخ انتشار دوم  ۱ /  7 /  ۱۳97 

آگهی مزایده 
به موجب ماده ۱۳7 قانون اجرای احکام مدنی الی ماده ۱۴۵ همان قانون در رابطه 
تصمیم  موجب  به  که  جوانرود  کیفری  احکام  اجرای   96۰۵67 کالسه  پرونده  با 
دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان ری دستور ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال صادر و قطعیت یافته است شش دانگ ملک با شرایط ذیل از 

طریق مزایده به فروش می رسد
۱-صاحب ملک-محمود ویسی ف عزیز

۲-آدرس-جوانرود-بخش کالشی-روستای قلعه جی
۳-ملک دارای سند ثبتی به شماره ۲۴۱ فرعی از ۴۰ اصلی قلعه جی با شماره سریال 

۳7۰۵۰9 الف 8۵
۴-مساحت کل ملک برابر ۳۲۱.78 متر مربع شامل دو دستگاه ساختمان مسکونی 

به مساحت 6۰ متر و 9۱ متر
۵-ملک مسکونی است و در تصرف مالک قرار دارد

قیمت ۴87۵۳۴۰۰۰  به  دادگستری  مزایده توسط کارشناس رسمی  6-ملک مورد 
ریال )چهارصدو هشتاد و هفت میلیون پانصد و سی و چهار هزار ریال( ارزیابی 
گردیده است که نظریه کارشناس قیمت پایه محسوب و برنده مزایده کسی است 

که باالترین قیمت را پیشنهاد کند
7-در اجرای ماده ۱۲6 قانون اجرای احکام مدنی شرکت کنندگان می توانند ظرف 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام کیفری جوانرود 

از ملک فوق بازدید نمایند
به  را  پایه  قیمت  از  درصد  ده  مبلغ  مزایده  تاریخ  در  باید  کننده  شرکت  8-افراد 

صورت نقدی همراه داشته باشند تا واجد شرایط در مزایده گردند
قبل ظهر روز  یازده  آن مورخ ۱۳97/7/۱۵ ساعت  مزایده و شرکت در  9-تاریخ 

یکشنبه در شعبه اول اجرای احکام کیفری جوانرود تعیین گردیده است.
رسول سلیمی تبار مدیر دفتر اجرای احکام کیفری شهرستان جوانرود

آگهی تغییرات
 درمانگاه خیریه نیکوکاران سنندج

رأس  سنندج  نیکوکاران  خیریه  درمانگاه  امنا  هیأت  جلسه   97/۵/۲۵ مورخه  در 
ساعت ۱7 تشکیل و به شماره ثبت ۱۳۰ به شناسه ملی ۱۰6۱۰۰۱۲۱۱6 با حضور 
کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. اعضاء هیأت مدیره درمانگاه 

خیریه نیکوکاران برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: 
 آقای نادر محمودی راد به سمت رییس هیأت مدیره
آقای حاج عبداهلل صنوبر طاهایی به سمت خزانه دار

آقای محمدصالح انصاری به سمت مدیرعامل
خانم انسیه برادری به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

آقای ناصر محمدی راد به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
آقای یداهلل یخچالیان به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

اسامی بازرسان:
آقای علی محمد رسولی به سمت بازرس اصلی
خانم مهری بقالپور به سمت بازرس علی البدل
خانم سونیا بلوریان به سمت بازرس علی البدل

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:
خانم مهری بقالپور
خانم سونیا بلوریان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 
 مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری سنندج

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  و ماده ۱۳ آیین 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۵9۲ مورخ ۱۳97/۵/8 هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  سند رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
در  ازپلدختر  صادره   ۱۰۲۲ شناسنامه  بشماره  اله   فرزند  علیزاده  اسماعیل  آقای 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۲6/9۲متر مربع 
پالک ۲8فرعی از ۱۴   اصلی واقع دردوالبچی پلدختر بخش8  خرم آباد خریداری 
از مالک رسمی آقای رحیم نصیر مقدم و صید حیدری محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/۰6/۰۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/۰6/۲۰ 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیرآزاد بخت  

`آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۱/۲۳۲/97

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: بختیار خدامرادی فرزند:عبداهلل جوانرود خ شمالی بیمارستان شهرک امینی 

خ آخر منزل شخصی
خوانده:افشین اژدری  فرزند: حسن – مجهول المکان

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳97/7/۳۰ ساعت ۱۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 
این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.ضمنن جهت استماع 

شهادت شهود در جلسه حاضر شوید.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیالن خبر داد:

صید صد درصد ماهی دریایی گیالن توسط تعاونی ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن گفت: صید صد درصد ماهی 
دریایی گیالن توسط تعاونی ها انجام می شود.

به گزارش ایسنا، عباس علیزاده در همایش تجلیل از تعاونی های برتر که 
با حضور پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسالمی در سالن الغدیر 
استانداری گیالن برگزار شد، گفت: امروز از زحمات برخی از تعاونی ها 
افزود: گیالن ۲ هزار و 6۵۰ شرکت تعاونی  گیالن تقدیر می شود.وی 
فعال و در دست اجرا دارد.علیزاده خاطرنشان کرد: با احتساب تعداد اعضا 
شرکت های تعاونی سهام عدالت، تعداد اعضای تعاونی های گیالن بالغ بر 
۲میلیون نفر است.وی ادامه داد: صید صد درصد ماهی توسط ۴ هزار و 
۵۰۰ عضو در ۵۳ تعاونی صید پره که حدودا ساالنه ۴ هزار تن است، از 
ظرفیت های ویژه بخش تعاون استان محسوب می شود. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گیالن خاطرنشان کرد: تامین حدود ۳۰درصد گوشت 

سفید استان توسط ۱۱۰ تعاونی مرغداری انجام می شود.
وی تصریح کرد: همچنین بیش از صد هزار نفر از کارمندان و کارگران 
عضو ۱۱۰ شرکت تعاونی مصرف استان هستند و از خدمات تعاونی ها 
استفاده می کنند.علیزاده گفت: فعالیت ۴۳ تعاونی دهیاری ها با عضویت 
یک هزار و 97عضو در ۴۳بخش استان با اشتغال ۴8۵ نفر و نقش موثر 
آنها در توسعه عمران روستایی از ظرفیت های ویژه بخش تعاون گیالن 

محسوب می شود. 

13 مدرسه در همدان افتتاح خواهد شد

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان گفت: تا مهرماه سال جاری، 
۱۳ مدرسه با ۱۱۳ کالس درس و زیربنای ۱8 هزار متر مکعب و با 

اعتباری افزون بر ۱8۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
پرورش  و  آموزش  در شورای  تیموری  فرزاد  ایسنا،  گزارش  به   
مدرسه  پروژه  دولت چهار  هفته  در  داشت:  اظهار  استان همدان، 
خیریه اخوان، سالن  ورزشی روستای عبدالرحیم، مدرسه رامیشان 
کبودرآهنگ و روستای قادرآباد با اعتباری بالغ بر ۱6 میلیارد و ۴۲۰ 
میلیون ریال به بهره برداری رسید.   وی عنوان کرد: هنرستان محسنی 
علی آباد، پورمختار اللجین، اسالم آباد، معتمد آباد خزل، حمیدیه 
نهاوند و غیره بخشی از مدارسی هستند که تا مهرماه افتتاح خواهد 
شد.   مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان تأکید کرد: در هفته 
دولت 6 پروژه کلنگ زنی شده است که با پیگیری نمایندگان استان، 
چهار مدرسه از بنیاد برکت در امزاجرد، سوالن، شهرک بهشتی و 
با هماهنگی  ابالغ شده است.  وی تصریح کرد:  استان  به  دیزج 
مدیرکل آموزش و پرورش و اردوهای طرح هجرت، مدارس و 
میز و نیمکت های فرسوده با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی بازسازی و 
به چرخه استفاده بازگشته است. تیموری عنوان کرد: ۲ میلیارد تومان 
تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی خریداری و در اختیار مدارس 
قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به نیاز مدارس به ایزوگام نیز گفت: 
6۰ هزار متر مکعب ایزوگام خریداری و در اختیار مدارس قرار 
خواهیم داد.  مدیرکل نوسازی مدارس استان تأکید کرد: به مناطق 
۱9 گانه آموزش و پرورش درباره تجهیز سیستم گرمایشی مدارس 
ابالغیه فرستادیم تا قبل از شروع مدارس نواقص این مدارس را 

برطرف کنیم. 

خبر

نماینده بابل در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی در بابل

بر  اسالمی  شورای  مجلس  در  بابل  نماینده 
ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی برای استفاده بهینه 

از محصوالت جانبی برنج تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حسین نیازآذری 
به مناسبت برگزاری جشنواره برنج در شهرستان 
بابل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بابل با تولید 
۳۲۰ هزار تن شلتوک  در ۴۵ هزار و 798هکتار 
دوم سطح  و  تولید  اول  رتبه  شالیزاری   اراضی 
در کشور را دارد و کشاورزی محور اقتصاد این 

شهرستان است.
وی با اعالم اینکه ساالنه ۱9۰ هزار تن برنج سفید 
ارزش  افزود:  شود ،  می  تولید  شهرستان  این  در 
اقتصادی آن حدود ۱7 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 

است. 
نیازآذری با بیان اینکه تولید برنج همراه با تولید 
سبوس  دانه،  نیم  کاه،  از  اعم   فرعی  محصوالت 
نرم و سبوس درشت است، گفت: برای  استفاده 
بهینه  از این محصوالت فرعی  باید  اقدام به ایجاد 
صنایع جانبی و صنایع تکمیلی در شهرستان بابل 

شود. 
مجلس  عمران  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
برگزاری جشنواره  به  توجه  با  اسالمی   شورای 
برنج در شهرستان بابل این فستیوال را گامی در 
جهت اهتمام به اقتصاد مقاومتی، توسعه درون زا و 
تکریم کشاورز و کشاورزی دانست و بر ضرورت 
برندسازی و توسعه علمی تولید در عرصه های 

کشاورزی تاکید کرد. 
وی با اعالم اینکه تامین آب کشاورزی از دغدغه 
بخش  امنیت  ضامن  و  کشاورزان  مهم  های 
کشاورزی است، تصریح کرد: احداث سد هراز 
امنیت تولید در منطقه مرکزی مازندران را پایدار 

می کند.  
ملت  در خانه  مازندران  نمایندگان  مجمع  عضو 
اظهارکرد: بخشی از تامین آب مورد نیاز اراضی 
با ۲ هزار و ۳۵۰  بابل از ۱86 آبندان  کشاورزی 
مترمکعب  میلیون  آبگیری ۵6  ظرفیت  و  هکتار 
کشاورزی  تولیدات  برای  حیاتی  بسیار  ظرفیت 
است و وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی باید 
برای افزایش کارایی آبندان ها برنامه ریزی کنند. 

خبر

صنایع دستی یکی از محورهای مهم توسعه و رونق 
گردشگری در کشورمان محسوب می شود به طوري 
تا  این بخش گرفته  از هنرمندان سخت کوش  که 
نوع فعالیت و تولیداتشان، همواره در کانون توجه 

گردشگران خارجي و حتي داخلي بوده است.
صنایع دستي در استان یزد به عنوان یکي از سه 
راس طالیي مثلث گردشگری کشورمان نیز دارای 
جذابیت هاي خاصي است که پس از جهانی شدن 
بافت تاریخي آن مورد توجه و اهتمام بیشتری از 

سوي گردشگران قرار گرفته است.
البته توسعه صنایع دستی و روی آوردن یزدي ها 
به این هنرصنایع در واقع ریشه در اقلیم و روحیه 
مردمان این خطه کویري واقع شده در فالت مرکزي 
ایران دارد به نحوي که وجود بازار فروش مناسب 
داخلي موجب رونق کسب و کار در این رشته هاي 
هنرصنعتي و بسط و گسترش بسیاري از آنها شده 
است. به دنبال جهاني شدن بافت تاریخي شهر یزد 
از سوي یونسکو، این بخش از میراث ماندگار و کهن 
مردمان یزد که سینه به سینه تا به امروز زنده مانده 
است، حال و هوای بهتری کسب کرده و تصاحب 

بازارهاي جهاني را در اندیشه مي پروراند.
با این وجود یزد پتانسیل خوبي نیز براي تبدیل به 
را  بازاری جهانی جهت عرضه صنایع دستي ملی 
دارد که الزمه ي آن ارتقای توانمندي متخصصان این 
حوزه در امر بازاریابی و افزایش روابط بین استاني 

در راستاي توسعه صنایع دستی کشورمان است . 
رونق بازار صنایع دستي کشور در یزد جهاني

»محمد فاضلی« هنرمند یزدي که افزون بر هفت 
سال در حوزه فروش گلیم در یزد مشغول به فعالیت 
یزد  استقبال خوب گردشگران خارجي  به  است، 
از این هنرصنعت اشاره مي کند و در گفت و گو با 
خبرنگار ایسنا- منطقه یزد، می گوید: گلیم، گلیم 
فرش و فرش از جمله تولیداتي هستند که در یزد 
از  برای گردشگران خارجی  و  دارند  بازار خوبی 

جذابیت خاصی برخوردار هستند.
وی با بیان این که تولیداتي مانند فرش های عشایری، 

قشقایی، ترکمن و بلوچ در مناطق مختلف کشورمان 
مانند خراسان، اصفهان، نایین، قم و تبریز تولید و به 
یزد آورده مي شوند، یزد را به عنوان بازار فروشي 
مناسب براي این هنرصنعت به ویژه پس از جهانی 

شدن بافت تاریخي این شهر ذکر مي کند.
فاضلي با اشاره به این که گردشگران داخلي کمتر 
به سمت خرید فرش های دستباف و گلیم می روند، 
تصریح مي کند: متاسفانه هنوز مردم کشورمان به 
ارزش و اهمیت واالي صنایع دستي از جمله این 
فرش ها پي نبرده اند و گردشگران خارجي اشتیاق 

بیشتری برای آشنایی و خرید آنها نشان مي دهند.

وی با بیان این که گلیم، فرش و گلیم فرش در انواع 
کرکي و پشمي و ابریشمي بافته می شود، استقبال 
از انواع فرش و گلیم های ابریشمی را بیشتر عنوان 
مي کند و مي گوید: انواع ابریشمی این محصوالت با 
نقوش گنبدی و خشتی و برخي نقوش دیگر مورد 

استقبال بیشتری قرار می گیرند . 
این عرضه کننده محصوالت صنایع دستي کشورمان 
مردم  آگاهی  و  فرهنگ  ارتقای  خواستار  تاکید  با 
نسبت به این گونه صنایع از سوی میراث فرهنگی 
و فعاالن گردشگری به ویژه راهنمایان گردشگری 
مي شود و اظهار مي کند: شناخت بیشتر عالقمندان به 
این صنایع مي تواند رونق بیشتري به این بازار داخلي 

در سال حمایت از تولید داخلي ببخشد.
»علی محمد حیدری« گیوه دوز یزدي که ۳۵ سال 
سابقه در این حرفه دارد نیز در گفت وگو با خبرنگار 
تولیدي  گیوه های  عرضه  خوب  بازار  به  ایسنا 

شهرهاي اصفهان و آباده در یزد اشاره مي کند.
به گفته این هنرمند استان تصریح مي کند: هرچند 
مطلوبي  وضعیت  از  یزد  در  گیوه  فروش  بازار 
برخوردار است ولي در واقع گیوه هاي عرضه شده 

از نوع یزدي نیستند.
بنا به اظهارات حیدري، در حال حاضر هر جفت 
گیوه در بازار یزد متناسب با کیفیت و نوع مواد اولیه 
با قیمت ۳۵ هزار  تا ۵۰۰ هزار تومان به فروش 

می رسد . 

جهاني شدن یزد فرصتي براي رونق صنایع دستي ملي

از  تعدادی  از  مجلس  نمایندگان  و  استاندار  حضور  با 
تعاونی ها و کارآفرینان برتر در استان تجلیل شدند. 

به گزارش ایسنا سید حفیظ اهلل فاضلی ۱۵ شهریورماه در 
این آیین، اظهار کرد: یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور 
بخش تعاون است که به پیشرفت های مطلوبی دست یافته 

ولی در جایگاه اساسی خود قرار نگرفته است. 
وی افزود: ضعف های موجود در این بخش به دلیل نگاه 
برون گرایی به بخش تعاون است که باید با تقویت ساختار 

این بخش، نگاه درون گرایی به آن صورت گیرد. 
اقتصادی کشور  به دلیل شرایط  اینکه  به  اشاره  با  فاضلی 
برخی از تعاونی ها انتظار بسیاری از دولت دارند، تصریح 
پایه  بر  باید  و  نیست  معنا  این  به  تعاون  به  نگاه  کرد: 

تعامل گری و مستحکم کردن پایه ای خود پیش رود. 
وی با اشاره به اینکه فرهنگ کار جمعی در کشور نهادینه 
به  بیان کرد: خوشبختانه رویکردهای دولت  نشده است، 

سمت تعاون است. 

تعاونی ها و کارآفرینان برتر در 
چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان گفت: پیش بینی 
می شود دو طرح پتروشیمی های ایالم و لردگان تا پایان سال با بودجه 

۴.۵میلیارد دالری به بهره برداری برسد.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در 
نشست خبری با بیان اینکه تامین تجهیزات ماشین آالت پیچیده برخی 
از طرح های پتروشیمی دارای پیشرفت بیش از 9۰ درصد تامین شده 
است، گفت:هم اکنون پیشرفت ساخت طرح توسعه پتروشیمی ایالم 
و طرح پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان به بیش از 9۰ درصد رسیده 
است. با وجود اعمال برخی از محدودیت ها  تمام تجهیزات این دو 
طرح تامین شده به طوری که دو دستگاه از کمپرسورهای پیچیده و 
حساس طرح پتروشیمی لردگان پس از خرید از یک کشور خارجی 

از مسیر بندرعباس وارد کشور شده است.
رسول اشرف زاده در ادامه با اشاره به امضای قرارداد ساخت و تامین 
منابع مالی پتروشیمی ۳۰۰ هزار تنی دهدشت اظهار داشت: تفاهمنامه 
ساخت این پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن دنا هفته جاری به 
ارزش تقریبی ۲8۰ میلیون یورو با پیمانکاران ایرانی امضا شده است.

پیشرفت 90 درصدی طرح 
توسعه پتروشیمی ایالم

 9۳ گفت:  لرستان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
واحد تولیدی استان در تملک بانک ها هستند.

به گزارش ایسنا  بختیار رازانی در ستاد اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی استان  با بیان اینکه براساس بند )و( تبصره 
اولیه  قرارداد  مطالبق  را  سود  اصل  تولیدکنندگان  اگر   ۱6
شد،  خواهد  بخشوده  آن  دیرکرد  و  جرائم  کنند  پرداخت 
تمدید  سال  پایان  تا  مهم  بند  این  داریم  انتظار  کرد:  اظهار 

شود.
هفته  یک  تبصره  این  دستورالعمل  امسال  داد:  ادامه  وی   
گذشته ابالغ شده و تولیدکنندگان فقط تا پایان شهریورماه 

فرصت استفاده از آن را دارند.
 رازانی بیان کرد: ماده ۳۴ قانون ثبت کماکان اجرایی نشده 

است.
 9۳ گفت:  لرستان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل   

واحد تولیدی استان در تملک بانک ها هستند.

 ۹۳ واحد تولیدی استان
 در تملک بانک ها هستند



6 آگهیشنبه 17 شهریور 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3847  
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 شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱768 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
محمودی   آقای سالمت  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
دولت آباد   فرزند علی حسن   بشماره شناسنامه ۲۵۴ کد ملی ۵669۵۲۲۱۲ صادره 
از خلخال  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 7۳  مترمربع 
خیابان   ، طالقانی  ،میدان  فردیس  در  واقع  اصلی    ۱6۳ از  فرعی   ۱۰۳۱۰ پالک 
جمهوری غربی ، یکم پالک ۳۲  خریداری از مالک رسمی عباس محسنی خالصی، 
مجتبی قاضی زاده بابلی   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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./ د ۵۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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 شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱9۱۵ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله صفی 
قلی  فرزند حسینعلی   بشماره شناسنامه ۲۲6۳ صادره از بوئین زهرا  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 7۰۰  مترمربع پالک ۱۰۳6،۱۰۳۵  فرعی 
از ۱6۲ اصلی  واقع در رزکان خیابان زنبق خریداری از مالک رسمی آقای حسن 
کریمی رزکانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به  فاصله ۱۵ 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 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ د ۵۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو پارس مدل 9۰ با شماره پالک 7۲6ب68ایران 7۲  با 
موتور ۱۳99۰۰۰6۳۲۳و شماره شاسی NAAN۱۱FA۰BK8۴8۴۲6بنام  شماره 

بابلسید شکراهلل موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
شماره  با   9۲ مدل  زامیاد  وانت  اسناد  کلیه  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  6۳9686و  موتور  شماره  با   8۲ 79۵ص۵6ایران  پالک 
و  گردیده  مفقود  بابلی  میرنبی  علی  محمد  میر  NAZPL۱۴۰BD۰۳۵۵۱۵6بنام 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی
شماره پرونده :97/ش ۲ /۱6۱ حوزه ۲ شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

شماره و تاریخ دادنامه :97/۵/۲۴-۴8۵
خواهان /خواهان ها :مجتبی والیتی اصالتا از طرف خویش و وکالتا از طرف فاطمه 
نامه  به وکالت  به وکالت وکال خانمها منصوره شایسته و زهرا زهتابیان  سنگینان 

699۲۰8
خوانده /خواندگان:علی اصغر کاظمی  خواسته :به شرح دادخواست 

در تاریخ 97/۵/۱7 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضا کنندگان 
ذیل تشکیل است . پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضا 
ادامه رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید .
به  فرهاد  فرزند  والیتی  مجتبی  خواهان  دعوی  خصوص  در   : شورا  قاضی  رای 
محکومیت  خواسته  به  محمد  علی  فرزند  کاظمی  اصغر  علی  خوانه  طرفیت 
به   96/۵/۱۵ مورخ   ۳6۴۵۰۰ شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  پرداخت  به  خوانده 
مبلغ  به   96/۵/۲۰ مورخ   9۰۱/۲۲9۲۴9۰۳ شماره  و  ریال   ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
۲6/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳6/۵۰۰/۰۰۰ ریال با لحاظ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ،محتویات پرونده ،مستندات ابرازی خواهان ،کارت شناسایی و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان 
را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱98 و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی 
.... حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه دو فقره چک به شماره  و مواد 
۳6۴۵۰۰ مورخ 96/۵/۱۵ به مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و شماره 9۰۱/۲۲9۲۴9۰۳ 
مورخ 96/۵/۲۰ به مبلغ ۲6/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳6/۵۰۰/۰۰۰ ریال به 
از  تادیه  تاخیر  و.... خسارت  الوکاله وکیل  دادرسی و حق  کلیه خسارت  انضمام 
تاریخ سر رسید چکها و پرداخت مبلغ ۱/8۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ،حق 
الوکاله و .... در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی بوده و 

ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه می باشد .
م الف 971 خ – قاضی مشاوره حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین 

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 شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱9۰8 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر صفدرزاده  
یکباب  در ششدانگ  از شیروان   شناسنامه ۱۲۴89 صادره  بشماره  فرزند حسن  
ساختمان  به مساحت ۱۱9 مترمربع  پالک ۲778 فرعی از ۱6۳ اصلی  واقع در 
فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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./ ج ۲96
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱ 

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

گواهی حصر وراثت
خانم حسینعلی شوندی دارای شناسنامه شماره ۲8۵۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۲۱۲6 از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان زهرا شوندی به شناسنامه ۱۵۳9  در تاریخ 96/۱۱/۲۱ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

۱- حسینعلی شوندی ش.ش:۲8۵۱   س.ت :۱۳۴۰    پسر                   
۲- حسنعلی شوندی  ش.ش:6۱   س.ت :۱۳۴۲    پسر    

۳-سعید شوندی  ش.ش:۲8۰   س.ت :۱۳۴7    پسر   
۴- ربابه شوندی ش.ش:۲۴۰۴   س.ت :۱۳۳۳    دختر 
۵- صبیه شوندی ش.ش:۲7۵   س.ت :۱۳۴۵    دختر 
6- مهری شوندی ش.ش:۴96   س.ت :۱۳۴9    دختر 

۵- فاطمه شوندی ش.ش:۲8۵۰   س.ت :۱۳۳8    دختر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱9۳۴
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

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 شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱888 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله صفری 
فرزند عباس  بشماره شناسنامه ۴8۰ صادره از رزن  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی  به مساحت 6۱۲ مترمربع  پالک ۲8۵۳ فرعی از ۱6۳ اصلی  واقع 
در فردیس خریداری از مالکین رسمی عصمت افضالن و مانی تدین محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد./ د ۵۲7
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱ 

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ابالغ وقت 
شماره پرونده:96۰998۲6۴۰۵۰۱۲۰۵

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:
نام:نادر نام خانوادگی: پارویی نام پدر:اله مراد نشانی: مجهول المکان

تهران-  استان  حضور  محل   ۱۰:۰۰ ساعت  یکشنبه   ۱۳97/۰8/۱۳ حضور  تاریخ 
شهرستان شهریار- بلوار شهید کلهر- شهرک اداری

درخصوص دعوی احمد اکرادی به طرفیت خوانده وقت رسیدگی تعیین گردیده 
و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود./م.الف:۱9۳۲
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهریار

دادنامه 
پرونده کالسه9۵۰998۱96۴۳۰۰۱6۱ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 
تصمیم نهایی شماره 97۰997۱96۴۳۰۰۴۴۱خواهان آقای رحمت اهلل فالح فرزند 
ذبیح اهلل با وکالت آقای محسن اکبری فرزند عباس به نشانی نور خیابان ناطق نوری 
نبش نور ۳ ساختمان مینو طبقه اول واحد ۱6 خواندگان آقای سلیم اکبری فرزند 
میرزا آقا -آقای محمود نظری زاده فرزند طهماسب -آقای سید حسین طباطبایی 
فرزند احمد- آقای شهرام هنرمند فرزند بختیار- آقای اسماعیل منصوری فرزند 
حسن -آقای خدابخش میرزایی ورنیاب فرزند سعداهلل- آقای اکبر هنرمند فرزند 
طهماسب  فرزند  هنرمند  علی  -آقای  حسین  فرزند  لو  مهد  حسن  آقای  بختیار- 
-آقای نوروز علی نوروزی فرزند حمزه علی - آقای حسین شهیدی پور ساویزی 
فرزند حسن -آقای رضا هنرمند فرزند بختیار- آقای مسعود فیاضی رامنایی  فرزند 
مرتضی  فرزند  بهروز روحانی  -آقای  فرزند محمد  پور  مژده غالمی  علی -خانم 
همگی به نشانی مجهول المکان  خانم سلطان جمشیدی فرزند ولی- خانم سامره 
سعیدی فرزند رحمان -خانم صفیه سعیدی فرزند رحمان -خانم سکینه سعیدی 
فرزند رحمان -همگی به نشانی مازندران نور قریه ناتل منزل مرحوم سعیدی اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان نور به نشانی نور خیابان امام جنب شهرک ۴۴ اداره 
ثبت اسناد آقای هوشنگ سعیدی فرزند رحمان به نشانی استان مازندران شهرستان 
نور شهر نور خیابان امام رضا نبش دریای ۳۲ آقای عباس سعیدی فرزند رحمان 
سند  ابطال  ید  خلع  منزل شخصی خواسته ها  ناتل   قریه  نور  مازندران  نشانی  به 
ابطال رای هیات حل اختالف ثبتی رای دادگاه آقای رحمت اهلل فالح فرزند ذبیح 
اهلل و وکالت بعدی آقای محسن اکبری دادخواستی را به طرفیت آقایان و خانم ها 
عباس امیر هوشنگ سامره صفیه و سکینه سعیدی رحمان سلطان جمشیدی فرزند 
ولی اسماعیل منصوری فرزند حسن محمود نظری زاده فرزند شاطر علی هنرمند 
فرزند طهماسب سلیم اکبری فرزند میرزا آقا نوروزی علی نوروزی فرزند حمزه 
علی حسن مهدلو  فرزند حسین سید حسین طباطبایی فرزند احمد رضا هنرمند 
فرزند بختیار شهرام و اکبر هنرمند فرزند بختیار مژده غالمی نوروز فرزند محمد 
مسعود فیاضی  را منایی فرزند علی بهزاد روحانی فرزند مرتضی خدابخش میرزایی 
ورنیاب  فرزند سعداهلل حسین شهیدی پور ساویزی فرزند حسن و اداره ثبت اسناد 
رسمی  سند  از  بخشی  ابطال  به  به خواسته صدور حکم  نور  امالک شهرستان  و 
مترمربع  هزار   ۳ مقدار  به  نور  ثبت  ده  بخش  از  از ۱۰اصلی  فرعی   ۵ ثبتی  پالک 
ابطال رای هیات اختالف و خلع ید ازاین مطرح و اجماال توضیح داده است که در 
سال ۱۳6۳ مساحت ۱۰ هزار متر مربع زمین به صورت خواندگان ردیف اول تا 
ششم فروخته است خریدار تا تجمیع زمین دیگران  به مساحت 6۰۰۰ متر که آن 
را از مرحوم علی اکبررمضانی  به نشانی خریدار که خریداری کرده صدور سند 
از  استفاده  با  نداده و  ارائه  اداره ثبت  از  نامه   مبایعه  مالکیت را نموده است ولی 
استشهادیه نسبت به مساحت ۱9/۱۴۵سند اخذ کرده است زمین سه هزار متر مربع 
اضافه مساحت داشته است که جزء زمین وی می باشد لذا تقاضای صدور حکم 
به شرح خواسته  را دارد از پالک ثبتی موضوع خواسته مقداری به صورت مشاع 
به خواندگان ردیف هفتم الی آخر و به جز اداره ثبت منتقل شده است خواندگان 
نیز  دفاعی نکردند این دادگاه بدوا  به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۴-9۵قرار عدم 
استماع دعوی را صادر که قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به این 
شعبه ارجاع گردیده پس از ارجاع این دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر 
که منحصر اظهارنظر کارشناسی آن است که به سبب عدم وجود حدود شخصی 
شده  فروخته  زمین  و  رمضان  اکبر  علی  آقای  توسط  شده  فروخته  زمین  تفکیک 
توسط خواهان ممکن نیست و مال نمی توان تعیین نموده که زمین های واگذاری 
شده توسط خریدار یا ورثه آنها که به سایر اشخاص جزو کدام یک از این اراضی 
است این دادگاه با عنایت به نظریه کارشناسی دعوی خواهان را قابل استعمال نمی 
داند زیرا با توجه به نظریه کارشناسی و اینکه مشتمل از اضافه مساحت جزء زمین 
فروخته شده توسط آقای رمضانی وی نیز باید به عنوان ذینفع طرف دعوا قرار گیرد 
عالوه بر آن دو نفر از اشخاصی که ملک به موجب سند رسمی با آنان واگذار شده 
است آقایان سلیم اکبری و سید رضا رسول زاده نیز طرف دعوی قرار نگرفته اند در 
حالی که آنان نیز در نتیجه پرونده ذی نفع هستند و باید طرف دعوی قرار گیرند لذا 
نظر به مراتب فوق دادگاه دعوی را با کیفیت مطرح قابل استماع ندانسته و با استناد 
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم 
می دارد قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران استم. الف 97/۴۳6
 دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی نور سید محمد حسینی

آگهی مزایده مال غیر منقول در مرحله اول 
در خصوص پرونده کالسه 96۳۴8۳و 97۰۲۴6 نیابت واصله از اجرای احکام مدنی 
شورای حل اختالف منطقه ۱6 تهران له مهیار ایرجی و علیه ش محمدرضا کایدپور 
بخواسته ۳۳۳/۱۵8/۱67 ریال اصل خواسته به انضمام هزینه کارشناسی که پس از 
طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک 
توقیفی به مبلغ 9۰6/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که مقّرر گردید مزایده در روز 
یکشنبه مورخ ۱۳97/۰7/۰8 ساعت ۱۰ الی ۱۱ برگزار گردد که نشانی ملک مورد 
نظر اندیشه فاز یک بلوار طالقاني شهرک مریم خ گمنام بیست متری شتهد کوي 
یاسین پ۴۲ طبقه سوم می باشد، لذا، طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ 
مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل 
در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و هرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده 
و۱۰ درصد از کل مبلغ فروش في المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت 
یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی تحویل 

خواهد شد. مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد.
ثبتی ۲۲۰۲۵  به پالک  آپارتمان  دانگ یک دستگاه  از شش  عبارتند  توقیفی  ملک 
فرعی از ۴6 اصلی )قطعه نهم تفکیکی( به مساحت ۵۳/۳ متر مربع واقع در طبقه 
و  پارکینگ  بصورت  )همکف  ساختمانی  بلوک  یک  در  غربی  شمال  سمت  دوم 
سه طبقه روی آن ( که هر طبقه مشتمل به سه واحد )مجموعا 9 واحد( آپارتمان 
مورد نظر دارای یک اتاق خواب ، آشپزخانه سرویس بهداشتی دارای انشعاب آب 
مشترک و گاز و برق مجزی می باشد. ساختمان حدودا چهار سال قدمت داشته 
فاقد پارکینگ و آسانسور می باشد و توضیحا اینکه آپارتمان فاقد پارکینگ و فاقد 

آسانسور می باشد(ضمنا مزایده ملک با حفظ حقوق رهنی برگزار میگردد ( 
ضمنا مبلغ کارشناسی به مبلغ 9۰6/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و چنانچه روز مزایده 
مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد 

شد. /م.الف:۱9۳6
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-محمدی

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 شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱76۴ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
مهدی  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
دانگ   درسه   از کرج   بشماره شناسنامه 9۳7 صادره  اله   فرزند حبیب  حسینی  
مشاع  از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱8۲/۲۱ مترمربع 
پالک ۱7 فرعی از ۱6۴ اصلی  واقع در مشکین آباد خریداری از مالک رسمی خود 
به   نوبت   به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  متقاضی محرز گردیده است. 
فاصله ۱۵ 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./ د ۵۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده ۱/۳/97
وقت رسیدگی روز: مورخ ۱۳97/۰7/۲۳ ساعت ۱6/۲۰ حوزه سوم شهریار

خواهان: مهدی جهانگیری
خوانده: فرحناز اکبری
خواسته: مطالبه طلب

باتوجه به تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه 
شورای حل اختالف وقت رسیدگی تعیین گردیده و به علت شناخته نشدن آدرس 
آیین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود./م.

الف:۱9۳۵
میالد رحیمی، رئیس شورای حل اختالف حوزه سوم شهریار

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حامد خدابندلو فرزند شاکی علی 
سلیمانی شکایتی علیه حامد خدابندلو به اتهام کالهبرداری مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۲۰998۱۲۱۲6۰۰۴98. شعبه ۱۰۳. دادگاه کیفری 
دو شهرستان آمل ۱۰۳ جزایی سابق ثبت ووقت رسیدگی ۱۳97/۰7/۱8. ساعت 
آیین  قانون   .۱7۴ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین  صبح   8/۳۰
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم 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 و اخذ 

آخرین دفاع در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه 103. دادگاه دو شهرستان آمل 103 جزایی سابق. ابوالقاسم تقی زاده م الف 2175

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 شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱9۰7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
فرزند  مقدم   اکبر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
ازابهر  در  از  برجعلی   بشماره شناسنامه ۲۱7۵ کد ملی 6۱۵9۲9۳877  صادره 
پالک  مترمربع  مساحت 8۱8/۵۱   به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
6۳۲ فرعی از ۲۲ اصلی  واقع در کرج کالک جاده تهران شهرک طالقانی نرسیده 
به پل راه آهن درب چهارم سمت راست پالک 8  خریداری از مالک رسمی مهناز 
به منظور اطالع عموم مراتب  لذا  ، شهرام عظیمی  محرز گردیده است.  عظیمی 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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./ د ۵۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

اگهي ابالغ 
وقت  دادرسي ودادخواست به فرامرز چراغ پور سمواتي فرزند ناصر

چراغ  وهدیه  سمواتي  پور  چراغ  وحمید  بارفروش  جواهري  سیمین  ها  خواهان 
پور سمواتي با وکالت خانم فاطمه صمدي دادخواستي به خواسته تقسیم ماترک 
فروش  بر  حکم  تقسیم صدور  عدم  ودرصورت  سمواتي  پور  ناصرچراغ  مرحوم 
قدرالسهم واجرت المثل ایام تصرف ازمورخه 8۰/۱۲/۲۰ لغایت اجراي کامل حکم 
یا احتساب کلیه خسارات دادرسي به شرح متن دادخواست به طرفیت فرامرزچراغ 
پور سمواتي به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي نوشهرتقدیم داشته که به کالسه 
96۰۴96ثبت ووقت رسیدگي به روز 97/9/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح تعیین گردیده 
تقاضاي  بنابه  باشد  مي  المکان  مجهول  فعال  خوانده  که  این  به  توجه  .با  است 
یک  مراتب  مدني  دادرسي  ایین  7۳قانون  ماده  تجویز  به  دادگاه  ودستور  خواهان 
نوبت  دریکي از روزنامه هاي کثیراالنتشاردرج مي گرددتاخوانده مذکوربا مراجعه 
به دفتردادگاه نسخه ثاني دادخواست وضمایم رادریافت ودرجلسه دادرسي شرکت 
ویاالیحه  دفاعیه  خودرابا تعیین  محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه تقدیم نماید.

درغیراین صورت دادگاه غیابا رسیدگي واتخاذ تصمیم خواهدنمود.
منشي شعبه دوم دادگاه حقوقي نوشهر سمانه خلج

رای دادگاه
شهریار  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۴ شعبه   96۰998۲6۴۰۴۰۲۰68 کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره
فاز۳  اندیشه  تهران_ شهریار  نشانی  به  وهاب  فرزند  مقدم  اقدس  خانم  خواهان: 

محله ۱ ک گل محمدی پ۴۳
خوانده: آقای علیرضا نیک دنیا فرزند غالمرضا به نشانی

خواسته: طالق به درخواست زوجه
در خصوص دعوی مطروحه خواهان خانم اقدس مقدم فرزند وهاب به طرفیت 
خوانده آقای علیرضا نیک دنیا فرزند غالمرضا به خواسته صدور گواهی عدم امکان 
ارائه سند  با  این توضیح که خواهان  با  اجرای صیغه طالق  منظور  به  که  سازش 
نکاحیه مضبوط در پرونده اظهار داشته همسر شرعی و قانونی خوانده هستم و از 
او دارای پنج فرزند بنام های حمیدرضا ۴۳ ساله و حمیده ۴۲ ساله و وحید ۴۰ ساله 
و سعیده ۳۴ ساله و امیر ۳۳ ساله هستم چون خوانده مدت ۲۵ سال مرا بال تکلیف 
رها کرده و اطالعی از حیات و ممات او ندارم و در عسر و حرج بسر می برم و 
کلیه حق و حقوق خود را بذل می نمایم آدرسی از خوانده ندارم و خوانده دعوی 
از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت ولیکن پاسخی به دعوی خواهان نداده است 
با جری تشریفات رسیدگی  ننموده است دادگاه  از خود اعالم  و خوانده آدرسی 
و بعد از کسب نظریه داوران که انصراف زوجه از درخواستش ممکن نگردیده و 
خبری از همسر او در دسترس نیست دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت و قانونی 
تشخیص و مستندا به بند 8 عفدنامه و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان 
سازش صادر ومقرر می دارد که خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر مخصوص ثبت 
واقعه طالق با داشتن اختیار وکالت با حق توکیل به غیر با بذل کلیه حق و حقوق 
خود به طالق بائن خود را مطلقه نماید و از جانب زوج قبول بذل نماید . فرزندان 
مشترک زوجین کبیر می باشند و زوجه یائسه می باشد . رای صادره غیابی و ظرف 
۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز دیگر پس از 
انقضاء مهلت یاد شده قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران 

می باشد می باشد. ک.ج./.م.الف:۱9۳۱
رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاصی شهریار – سفیدبر

آگهی مزایده اموال توقیفی
 مرحله دوم به موجب دادنامه شماره ۴۰/۰۰۰/۰۰۰صادره از شعبه اول حل اختالف 
البنین علیزاده  ام  دادگاه فریدونکنار و پرونده کالس 96۰7۲۲ احکام شورا خانم 
فرزند حبیب اهلل به نشانی فریدونکنار خیابان شهدا روبروی پاساژ نادر مغازه محمد 
آهنگربهانی محکوم است و پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ ۳/688/۲9۲ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ8۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله 
با  زاده  حسن  اهلل  حرمت  آقای  حق  در  دادرسی  هزینه  ۱/۰7۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و 
وکالت آقای شعبانپور و پرداخت مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دیوانی در حق 
دولت با توجه به اینکه شخص ثالث مهران آهنگربهانی  6 عدد مانکن ماهواره ای 
مردانه تمام قد دو تیکه و چهار عدد مانکن نیم تنه پایین و چهار عدد مانکن نیم تنه 
باالی مردانه و سه عدد مانکن زنانه تمام قد دو تکه را معرفی و توسط کارشناس 
منتخب دادگاه به مبلغ 9۵ میلیون ریال قیمت گذاری گردیده و در تاریخ یکشنبه 
احکام  اجرای  دفتر  در  صبح  دقیقه   ۱۰:۱۵ ساعت  تا  دقیقه   9:۴۵ 97/7/۱ساعت 
دادگاه فریدونکنار به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد 
مزایده را دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایند و 
کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده 
مزایده در روز مزایده ۱۰ درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات 

پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی مزایده اموال توقیفی
دادگاه  دوم  شعبه  از  96۰997۱98۲7۰۰8۲7صادره  شماره  دادنامه  موجب  به   
نبی  و  و صمد  اهلل  باب  آقای  مدنی  احکام  پرونده کالس97۰۲96  و  فریدونکنار 
اهلل و فرامرز عین اهلل و مرجان امینی فرزند قربانعلی به نشانی فریدونکنار روستای 
کاردگرمحله منزل آب اهلل امینی محکوم است به فروش زمین معروف به له له جار 
کتی در ضلع شمال آب بندان بزرگ و مساحت 678۱ مترمربع ۲- زمین معرفی 
به له له جار  کتی در ضلع شرقی آببندان کوچه به مساحت 8۴۰۵ مترمربع زمین 
شالیزاری معروف گوهرسرا به مساحت ۵۱۴۵ مترمربع زمین شالیزاری معروف به 
گاله کله جارکتی  به مساحت مربع  به میزان قدرالسهم در حق خانم خورشید و 
افسانه و ریحانه و فاطمه امینی و پرداخت مبلغ ۳۱۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دیوانی 
در حق دولت مشخصات زمین واقع در روستای کاردگرمحله قطعه یک له له جا 
کتی ضلع  آببندان شمال آب بندان بزرگ به مساحت 678۱ متر از شمال به زمین 
علی حسینی و از شرق به شالیزاری حسین آقا حسینی و ذات اهلل خلیلی و حسین 
عصمتی از جنوب به نهر زراعی و راه عبور عام  آببندان و از غرب به شالیزاری فتح 
اهلل احمدی توسط کارشناس به مبلغ ۴/۰68/۰۰۰/۰۰۰ریال و قطعه دوم معروف 
له له جار کتی  ضلع شرقی آب بندان کوچه به مساحت 7۴۰۵ متر مربع از شمال 
به شالیزاری حسینی و از شرق به شالیزاری اکبر عبدی و از جنوب شالیزاری باب 
اهلل امینی و راه عبور و از غرب به راه عبور عام و دیواره آبندان ره  و کارشناسی 
مبلغ ۴/6۲۲/7۵۰/۰۰۰ریال قیمت گذاری نموده است و قطعه شماره سوم معروف 
گوهرسرا به مساحت ۵۱۴۵متر مربع از شمال به شالیزاری سیرویه  قربانی و شرق 
به شالیزاری مرحوم جانعلی بابایی و از جنوب به راه عبور بین مزارع و از غرب 
به راه عبور اختصاصی ملک مجاور در تصرف صمد امینی توسط کارشناس مبلغ 
گاله  معروف   ۴ شماره  قطعه  و  است  نموده  قیمت گذاری  ۲/۳۱۵/۲۵۰/۰۰۰ریال 
کله به مساحت 6۳۵۱ متر مربع از شمال به شالیزاری  آق رمضانی و حسنی و از 
شرق به شالیزاری حسینی و جنوب به شالیزاری حسینی و برادران چیکاره و از 
غرب شالیزاری روحی و براری فاقد راه عبور ادوات کشاورزی و کارشناسی به 
توسط  قطعه   ۴ مجموعه  و  است  نموده  قیمت گذاری  مبلغ ۲/۵۴۰/۴۰۰/۰۰۰ریال 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ۱۳/۴۵7/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت گذاری گردیده که 
در تاریخ شنبه97/6/۳۱ ساعت 9:۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۰:۱۵ صبح در دفتر اجرای 
احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که 
قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵ روز قبل از  از مزایده به اجرای 
مزایده  برنده  نمایند  ارائه  را  قیمت  باالترین  که  کسانی  و  نمایند  مراجعه  احکام 
خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ۱۰ درصد را به حساب دادگاه 

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

اجراییه
 مشخصات محکوم له سعید جباری فرزند فیض اهلل نشانی استان مازندران شهرستان 
چالوس شهر چالوس دارمیشکال  کوچه شهید منصوری منزل جباری مشخصات 

محکوم علیه حمیدرضا شیری فرزند حسن ۲- علی لطفی زاده فرزند ولی اهلل 
محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 97۰997۲۰67۳۰۰۱86محکوم علیه ها محکوم است به الزام در دفترخانه 
اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی دستگاه خودروی زانتیا به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نماید و به 

انضمام نیم عشر دولتی در حق دولت پرداخت نماید
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني(۲- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد 
مشخصات  همراه  به  دارد  خارجي  یا  ایراني  اعتباري  و  مالي  موسسات  و  بانکها 
دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
به ضمیمه  اعسار  دعواي  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر 
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
خودداري   -۴.)۱۳9۴ مالي  محکومیت  اجراي  نحوه  قانون   ۳ و   8 شود)مواد  مي 
از اجراي حکم، حبس  به منظور فرار  اموال  از اعالم کامل صورت  محکوم علیه 
ماده  احکام مدني و  اجراي  قانون  )ماده ۳۴  دارد.  پي  را در  تعزیري درجه هفت 
۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳9۴( ۵- انتقال مال به 
باقیمانده اموال براي  با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که  دیگري به هر نحو 
نقدي  یا جزاي  تعزیري درجه شش  نباشد موجب مجازات  پرداخت دیون کافي 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده ۲۱ قانون نحوه اجراي 
ارائه  از مهلت سي روز  اموال پس  مالي ۱۳9۴(. 6- چنانچه صورت  محکومیت 
شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده ۳ قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي ۱۳9۴(«
 مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف چالوس

 درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  به شرح  ابراهیم  سید  فرزند  موسوی  علی  احمد  آقای   
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  گردیده  ثبت  شعبه  97۰۵۰9این 
شماره  به  اصغر  علی  سید  فرزند  موسوی  ابراهیم  سید  که  داشته  اعالم  و  نموده 
شناسنامه ۲۰68 صادره از آمل در تاریخ 96/۱۰/۲7در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت به عبارت اند از
۱- احمد علی موسوی فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه 96۳ فرزند متوفی 

۲-مهدی موسوی فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه ۴۲ فرزند متوفی 
۳-سید سکینه موسوی فرزند سید ابراهیم شماره شناسنامه ۱۰76 فرزند متوفی 

۴-سید خدیجه موسوی فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه ۳۲ فرزند متوفی 
۵-عشرت عباسی فرزند محمود به شماره شناسنامه 6همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف 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
برابررأی شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱76۵ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
معین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
نصیردهقان  فرزند ابوالحسن  بشماره شناسنامه ۱۰7۲9 صادره از کرج  درسه  دانگ  
مشاع  از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱8۲/۲۱ مترمربع 
پالک ۱7 فرعی از ۱6۴ اصلی  واقع در مشکین آباد خریداری از مالک رسمی خود 
به   نوبت   به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  متقاضی محرز گردیده است. 
فاصله ۱۵ 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./ د ۵۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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آگهی

آگهی مفقودی
۱۳96،به  CNG-۴۰۵GLX-XU7مدل  پژوتیپ  سیستم  تاکسی  کمپانی  سند 
سوز،شماره  دوگانه  سوخت  شطرنجی،نوع  نوار  با  خورشیدی  زرد  رنگ 
شاسی موتور۱۲۴K۱۰۵۵۴89،شماره  ۴۲،شماره  ۱۴-۲8۴ت  ایران  پالک 
عاشور،متولد  پدرسید  ،نام  مقدم  کریم  نام سید  NAAM۱۱VE۰HK7۵9۲8۱به 
۱۳۴۱/8/۴،صادره ازشادگان،شماره شناسنامه667،شماره ملی ۱8988۴98۲۱مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

برگ اجرائیه 
شهید  نشانی خوی -خ  به  آزاد    باقر شغل  فرزند  زاده   غنی  محمد  له  محکوم 
کوچری نرسیده به فلکه امیربیگ –بازرگانی  جام زرین و محکوم علیه طهمورث 
شماره    دادنامه  بموجب  المکان    -مجهوال  قلی  فرزند  ماکوئی  دوست  خسرو 
97/۴۲6 مورخه97/۳/۳۰ شورا ی حل اختالف  شعبه ۲۰ منابع طبیعی  که وفق 
کرده  حاصل  قطعیت  استان---  نظر  تجدید  دادگاه   --- شماره—شعبه  دادنامه 
است  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۱/۲۵۰/۰۰۰ریال   و هزینه ابطال 
تمبروحق الوکاله وکیل وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می 

باشد.مفاد اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه: ۱-پس  ابالغ  تاریخ  از  است  علیه مکلف  محکوم 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به 
نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه 

دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوینموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

آگهی ابالغ اجرائیه 
پرونده کالسه 96۰۰۳7۴

 666۰۰۳۱۲۵۱ ملی  شماره  محمد  صید  فرزند  رجبی  رضا  اقای  به  وسیله  بدین 
صادره از سنندج ابالغ می شود که خانم پریا ساعدی جهت وصول مقدار نوزده و 
نیم مثقال طالی هیجده عیار مقوم مبلغ ۲96۵۴۴۱۰۵ ریال به استناد مهریه مندرج 
در سند ازدواج شماره ۱۲۵۱-9۳/۱/۱۵ دفتر ۱6۳ سنندج علیه شما اجراییه صادر 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   96۰۰۳7۴ کالسه  به  اجرائی  پرونده  و  نموده 
گزارش مورخ 97/۱۰/۴ مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده  لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی خواهد یافت.
رییس اداره ارجای اسناد رسمی سنندج –محمد علی کریمی نسب

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۱68 مورخ ۱۳97/۰۲/۲۴  هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  سند رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسن کریمی کردعلی وند فرزند علی رحم بشماره شناسنامه ۴۰6۰9۲۳۱8۴  
مساحت   به  دامداری  ساختمان  اعیان  و  عرصه  در ششدانگ  آباد   ازخرم  صادره 
۳۵۰متر مربع پالک فرعی از 68   اصلی واقع درقریه دره خزینه  پلدختر بخش8  
خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای خسرو میر دریکوند محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/۰6/۰۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/۰6/۲۰

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیرآزاد بخت  

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  و ماده ۱۳ آیین 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳97/۳/۲۲  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دختر 
بس بارانی هرو فرزند میر کاظمی معروف به سیاه بشماره شناسنامه 966  صادره 
ازخرم آباد   در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  
۱۰۰متر مربع پالک ۱ فرعی از ۱۱6  اصلی واقع درکاوکالی پلدختر بخش7  خرم 
آباد)روستای کاسیان علیا ( خریداری از مالک رسمی آقای تیمور تیموری محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/۰6/۰۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/۰6/۲۰ 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیرآزاد بخت  

آگهی حصروراثت
آقای حبیب ناخدازاده نام پدرحسین بشناسنامه۱۳7۱صادره ازاروندکناردرخواستی 
حسین  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
ناخدازاده بشناسنامه۲7۴ صادره اروندکناردرتاریخ87/6/9درماهشهر اقامتگاه دائمی 
فوق)فرزندمتوفی(۲-عباس  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
ناخدا زاده بشناسنامه ۳69اروندکنار۳-علی ناخدازاده بشناسنامه۳68آبادان )فرزندان 
متوفی(۵- اناث  ۱۰۲۴اروندکنار)فرزند  بشناسنامه  ناخدازاده  ذکورمتوفی(۴-انیسه 
خانم زهرا دشتی فرزند خداداد بشناسنامه889اروندکنار)زوجه متوفی(والغیر اینک 
نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱6/۴۳۵
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه 2

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
موضوع  اول  هیات  مورخ ۱۳97/۰۴/۰۵  برابررای شماره ۴۲۴   فاقد سند رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای فارس پوریان فرزند جاسم بشماره شناسنامه ۴8۵۰۳۱97۴۲  صادره ازجهرم  
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۰۲/7۰ متر 
آباد  خرم  بخش7   پلدختر  درکاوکالی  واقع  اصلی    ۱۱6 از  فرعی   ۱ پالک  مربع 
خریداری از مالک رسمی آقای علیرضا پاپی )خادمی (محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/۰6/۰۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/۰6/۲۰ 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیرآزاد بخت  

اگهی فقدان سند مالکیت
میثم خرمن دار وکالتا برابر وکالتنامه ۲۴۱87-97/۴/۴ دفترخانه ۴۵۴ تهران از طرف 
استشهادیه تصدیق شده  آذریان فرزند خلیل ضمن تسلیم دو برگ  مالک منصور 
باغ  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم 
ثبتی شهرستان  بشماره 9۴۵ فرعی از ۳۲۰ اصلی واقع در قریه ولیان جزء حوزه 
ساوجبالغ با حقابه از رود خانه ولیان مطابق معمول محل طبق قانون ملی شدن آبها 
مورد ثبت ۴۲۳7۳۳ صفحه ۵۱۵ دفتر جلد امالک ۱۲۰۵-) مورد ثبت در مورخه 
9۱/۳/۳۰ ذیل دفتر 7۳۵ صفحه ۱۰ و شماره ثبت 8۲۵8۵ ثبت شد و ثبت و صفحه 
مالکیت  سند  و  ثبت  اصغر  فرزند  یار  همت  صفرعلی  نام  به  شد(  مسدود  اولیه 
بشماره چاپی 8۳7۴67 صادر شده است و تمامی مورد ثبت مع الواسطه طبق سند 
فرزند  آذریان  منصور  به  دفتر خانه ۱9 ساوجبالغ  قطعی شماره 9۱/۳/۳۰-۳۴۵۳ 
به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست  منتقل گردیده است که  خلیل 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ ایین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا 

وفق مقررات عمل گردد.
 م/الف ۲7۲تاریخ ۱۳97/6/۱7

حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی :حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: سیده مهدیس نبوی گیلده
وکیل خواهان: غالمرضا اسفندیاری

خوانده: سید اسماعیل شهیدی
خواسته: مطالبه نفقه

گردشکار: پس از وصول پرونده وبا توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی،قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی، به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص دعوی خانم سیده مهدیس نبوی گیلده بطرفیت آقای سید اسماعیل 
با جلب   97/6/۱ لغایت   96/۳/۱ تاریخ  از  معّوقه  نفقه  مطالبه  به خواسته  شهیدی 
نظر کارشناس به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات 
افدامات بعمل  پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و 
آمده از سوی آن شورا، نظر به اینکه داللت تصویر مصدق سند نکاحیه مضبوط در 
پرونده رابطه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی محرز و مسلم می باشد و با توجه 
به اینکه به موجب مقررات قانونی همین که نکاح بطور صحیح واقع گردید حقوق 
و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود و یکی از تکالیف زوج در 
عقد دائم تامین نفقه زوجه می باشد و اینکه خوانده در جلسه شورا حاضر نگردیده 
و الیحه نیز ارسال نداشته و دلیلی که حکایت از نشوز خواهان و یا برائت ذمه از 
ننموده است، شورا جهت  اقامه  ارائه و  نفقه مورد مطالبه به شورا  بابت پرداخت 
نظریه  طبق  که  نموده  صادر  کارشناس  به  ارجاع  قرار  خواهان  نفقه  میزان  تعیین 
کارشناس رسمی دادگستری نفقه مشارالیه از قرار ماهیانه 96/۳/۱ لغایت پایان سال 
96 ماهیانه ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال و از 97/۱/۱ لغایت صدور رای ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال تعیین گردیده و توجها به مجهول االمکان بودن خوانده و حسب درخواست 
خواهان و به تجویز از ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی و همچنین 
نظریه کارشناسی هر کدام یک نوبت از طریق روزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده 
که در فرجه قانونی از هرگونه ایراد و تعرض مصون مانده لهذا قاضی شورا دعوی 
مطروحه را محمول به صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 9 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 9۴/8/۱۰،مستندا به مواد ۱۱۰6و ۱۱۰7 و ۱۱۱۱ قانون مدنی 
و با رعایت مواد ۱98 و ۵۱9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته تا تاریخ 97/6/۱ و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه 
الوکاله  بابت هزینه دادرسی و همچنین حق  کارشناسی و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ 
روز قابل واخواهی و سپس و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد./.م.الف:۱9۳7
مهدی سلیمانی- قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار )حوزه هشتم(

آگهی فقدان سند مالکیت
میثم خرمن دار وکالتا برابر وکالتنامه ۲۴۱87-۴\۴\97 دفتر خانه ی ۴۵۴تهران از 
طرف مالک منصور اذریان فرزند خلیل ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
به شماره ی 9۴۵فرعی از ۳۲۰اصلی واقع در قریه ولیان جزو حوضه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ با حقابه از رودخانه ولیان مطابق معمول محل طبق قانون  ملی شدن 
اب ها مورد ثبت ۴۲۳7۳۳ صفحه ی ۵۱۵دفتر جلد امالک ۱۲۰۵- )مورد ثبت در 
مورخه 9۱/۳/۳۰ ذیل دفتر 7۳۵صفحه ۱۰و شماره ثبت 8۲۵8۵ثبت شد و ثبت و 
صفحه اولیه مسدود شد(به نام صفر علی همت یار فرزند اصغر ثبت و سند مالکیت 
بشماره چاپی 8۳7۴67صادر شده است و تمامی مورد ثبت مع الواسطه طبق سند 
قطعی شماره۳۴۵۳-9۱/۳/۳۰ دفتر خانه ۱9ساوجبالغ به منصور آذریان فرزند خلیل 
منتقل گردیده است که به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سندمالکیت نزد 
خودو یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن اراعه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد. م الف:۲7۲   تاریخ انتشار 97/6/۱7
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:   نام: زینب نام خانوادگی: بنی اسدی  نشانی محل اقامت: 

شهریار، ابتدای شهرک اداری، نبش بلوار، روبه روی ساختمان آتش نشانی
مشخصات محکوم علیه: نام: محسن   نام خانوادگی: نجفی   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۱۰۳/6/97 مورخ 97/۲/۱7 شورای حل اختالف 
شهریار حوزه ششم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت محکوم 
بابت اصل خواسته و  ریال  میلیون  مبلغ 69  پرداخت  به  له  علیه در حق محکوم 
مبلغ ۱/9۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
لغایت وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر می گردد ضمنا نیم عشر دولتی 

از محکوم علیه دریافت می گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجراء  که  کند  معرفی  ۳_مالی 
درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز 
ندارد صریحًا  مالی  اگر  به قسمت اجرا تسلیم کند  صورت جامع دارایی خود را 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت 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 6۱ روز تا 6 ماه 

محکوم خواهید شد.
۴_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:۱9۳9
شعبه ششم شورای حل اختالف شهریار

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما، آقای انور قادری فرزند احمد، با ارائه ی درخواستی وارده به شماره ی 
۴۴7-۱۳97/6/۱۱ منضم به دو برگ استشهادیه ی مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 
۲۴ جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال۴۴۰۱7۴ الف 8۳ مربوط به 
پالک ۳۳6۴ فرعی از ۲8۴6 فرعی از ۱۲9 فرعی از یک اصلی جوانرود)واقع در 
بخش ۱۳ کرمانشاه( به علت نامعلوم گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت 

مزبور،در دست اقدام است.
الزم به ذکر است که:سند مالکیت مذکور،متعلق به ششدانگ یک قطعه زمین، به 
مساحت ۱۲۰متر مربع است و در تاریخ ۱۳8۵/6/۲۵ ذیل ثبت ۴9۳6 صفحه ی ۴9 
دفتر جلد ۱۳/۲6 به نام آقای انورقادری فرزند احمد صادر و تسلیم گردیده است و 

در این تاریخ در قید بازداشت)توسط محاکم( و وثیقه نمی باشد.
لذا مراتب ،در اجرای ماده ی ۱۲۰ آئین نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن ،در 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا 
وجود سند مالکیت مزبور،نزد خود هستند،از تاریخ انتشار این آگهی،ظرف مدت 
۱۰ روز اعتراض خود را ) ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت( ، کتبا به این اداره تسلیم 
نمایند.در غیر اینصورت المثنای سند مالکیت مزبور ، پس از انقضاء مهلت مذکور ، 
طبق مقررات به نام مشارالیه صادر و تسلیم خواهد شد . تاریخ انتشار:۱۳96/6/۱7
رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

آگهی فقدان سند مالکیت
آن  امضاء شهود  که  استشهادیه مصدق  برگ  باستناد دو  ابراهیم شاهسواری  آقای 
ذیل شماره ۱۳97۰۲۱۵۰۲۱۴۰۰۰۰68 و رمز تصدیق ۳۱۱۰۲۱ مورخ 97/۰۵/۱۰ 
دفترخانه ۵۰ شهریار رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه 
از پالک  مفروز و مجزی شده  اصلی  از ۱  فرعی  بشماره پالک ۲۲۱۰۳  آپارتمان 
ثبتی شهریار بمساحت  از اصلی مذکور واقع در هفت جوی حوزه  6۱۴۴ فرعی 
۵8/8۲ مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه اول که مقدار ۲/۲8 مترمربع آن بالکن 
است بانضمام انباری قطعه اول تفکیکی بمساحت ۱/۵6 مترمربع واقع در همکف 
ذیل ثبت الکترونیکی ۱۳97۲۰۳۰۱۰۵7۰۰887۳ بنام ابراهیم شاهسواری ثبت وسند 
رهنی  سند  برابر  و  است  شده  تسلیم  و  صادر  ب/96   9۲68۲6 چاپی  شماره  به 
7۰۵۱۴ مورخ 88/۱۲/۱۲ دفترخانه ۱۰ کرج در رهن بانک مسکن می باشد که سند 
چاپی فوق بعلت جاماندن در خودرو مفقود گردیده است پس از طی تشریفات 
المثنی بنامش صادر میگردد لذا مراتب به استناد تبصره یک  قانونی سند مالکیت 
ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و با وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد/.م.الف:۱9۳۰
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار، سیدمرتضی موسوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان ۱-سعید زنجانی ۲-مسعودزمزم 
خواهان آقای ابراهیم قنبری دادخواستی به طرفیت خوانده گان ۱-حسین زنجانی 
۲-سعید زنجانی ۳-مسعودزمزم به خواسته ابطال سند و الزام به تنظیم سند و اخذ 
این شعبه  به  که  مطرح  تادیه  تاخیر  تفکیکی و خسارت  پایانکار و صورتمجلس 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97۰998۲6۴۰9۰۰۴۴6 شعبه 9 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳97/۱۰/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به 
در  نوبت  مراتب یک  در خواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد ./م.الف:۱9۲9
استان تهران، شهرستان شهریار، بلوار شهید کلهر، شهرک اداری

منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهریار- 
قاسم علی پور

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای بهروز انصاری هروی باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود 
آن ذیل شماره رمز تصدیق 976۵67 و شناسه یکتا ۱۳97۰۲۱۵۴۴۲۰۰۰۰6۱8 مورخ 
تائید رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت  به  97/۰۵/۲9 دفترخانه ۱۵ شهریار 
مساحت79/۱۰  به  همکف  طبقه  جنوبی  سمت  در  واقع  تجاری  واحد  ششدانگ 
متر مربع قطعه سوم تفکیکی بانضمام انباری تجاری منضم قطعه سوم تفکیکی به 
مساحت ۲۳6/7۴ متر مربع واقع در طبقه زیرزمین یک که شش مترو چهل دسیمتر 
مربع آن راه پله داخلی است به شماره پالک ۳8۱۵۳ فرعی از ۴7 اصلی مفروز از 
۲99۲ فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت ۲87۵۲۱ صفحه ۲66 دفتر ۲۰۴۱ بنام بهروز 
انصاری هروی ثبت و سند به شماره چاپی ۰۳66۱7- ج /9۱ صادر و تسلیم شده 
است و بعلت انجام امور اداری مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ نشر این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد./م.الف:۱9۴۰
رییس ثبت اسناد و امالک شهریار، سید مرتضی موسوی

آگهی مزایده وفروش مال غیر منقول
نظربه اینکه آقای بهنام خادمی فرزند عزیزاله به موجب پرونده کالسه 9۲۰۴۱6این 
نادرفتحی گردیده  آقای  مبلغ 6۲۴9۵۰۰۰۰ریال درحق  پرداخت  به  شعبه محکوم 
به  زمین  قطعه  معرفی  به  اقدام  به  پرداخت محکوم  علیه جهت  که محکوم  است 
شهیدبناری  هنرستان  پشت  درویشان  کوی  درباغملک  واقع  متراژ۱8۰مترمربع 
انتهای اراضی متعلق به آقایان خادمی و زنگنه نموده که ازسوی این مرجع توقیف 
به  جمعا  ۱۰۰۰۰۰۰ریال  هرمترمربع  پایه  قیمت  وبه  وارزیابی  کارشناس  وتوسط 
درخواست  به  وبنا  گردید  تومان(ارزیابی  میلیون  مبلغ۱8۰۰۰۰۰۰۰ریال)هجده 
محکوم له برای یک نوبت درتاریخ ۱۳97/7/۱7ساعت۱۰صبح الی۱۲ظهر درمحل 
مزایده و فروش گذاشته می شود  به  باغ ملک  دادگستری  احکام حقوقی  اجرای 
درآدرس  واقع  موصوف  ازملک  روزمزایده  از  قبل  روز  پنج  تا  توانند  می  طالبین 
مذکوربه کسی  مال  نمایند  درمزایده شرکت  تمایل  نموده ودرصورت  دیدن  فوق 
م  شد.شماره  خواهند  واگذار  نماید  راپرداخت  پایه  قیمت  از  قیمت  باالترین  که 

الف:7/97/۲۰۰
دادورزاجرای احکام حقوقی دادگستری باغملک-گلی زاده

گواهی حصر وراثت
آقای حمیدرضا جعفری دارای شناسنامه شماره ۰۰۱۰۰۲۲69۴ به شرح دادخواست به کالسه 7۰7 
از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان راویه 
جباری خان به بن به شناسنامه ۲۴۰  در تاریخ ۱۳97/۰۱/۱6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- محمدرضا جعفری  ش.ش:۲6۲۳   س.ت :۱۳6۱    پسر                   

۲- ذکریا جعفری  ش.ش:988۱   س.ت :۱۳6۳    پسر   
۳- حمیدرضا جعفری    ش.ش:۰۰۱۰۰۲۲69۴   س.ت :۱۳67    پسر  

۴-علی جعفری  ش.ش:۰۰۱۳9۰۴6۲۰   س.ت :۱۳7۰    پسر   
۵- معصومه کمشی کتولی ش.ش:۱9۰   س.ت :۱۳۲7    مادر
6-ابراهیم جباری خان به بن  ش.ش:۲  س.ت:۱۳۱9   پدر   

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱9۳8
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

گواهی حصر وراثت
خانم محمدعلی تاجیک دارای شناسنامه شماره ۱۳6 به شرح دادخواست به کالسه ۲۱۳۱ از این 
شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان محمد ابراهیم 
تاجیک به شناسنامه 78  در تاریخ ۱۳97/۴/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- غالمعلی تاجیک  ش.ش:۲   س.ت :۱۳۳۲    پسر                   

۲- محمدعلی تاجیک  ش.ش:۱۳6   س.ت :۱۳۳۳    پسر    
۳-بهرام تاجیک  ش.ش:۱   س.ت :۱۳۳7    پسر   
۴- فرح تاجیک ش.ش:7   س.ت :۱۳۴۴    دختر 

۵- فاطمه تاجیک ش.ش:۵   س.ت :۱۳۵۰    دختر 
6- همایون امینی ش.ش:8۲   س.ت :۱۳۱۳    همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱9۳۳
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

گواهی حصر وراثت
خانم سمیه رضائی شهریور دارای شناسنامه شماره ۲6۰6 به شرح دادخواست به کالسه ۲۱۴۲ از این 
شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان معصومه نوائی 
شهریور به شناسنامه ۱۲۱۰  در تاریخ ۱۳97/۱/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- اکبر رضائی شهریور  ش.ش:7۵8   س.ت :۱۳۵9    پسر                   

۲- ابراهیم رضائی شهریور  ش.ش:۱۳8۵۱   س.ت :۱۳66    پسر    
۳-سمیه رضائی شهریور  ش.ش:۲6۰6   س.ت :۱۳6۱    دختر   
۴- بهروز رضائی شهریور ش.ش:۲8۲   س.ت :۱۳۳۱    همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱9۴۱
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدودششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۳8۲ فرعی از 
۲۲ اصلی واقع در واریان بخش کالک کرج از مالکیت متقاضی ثبت اولیه نوراله 
اله یاری که یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک موصوف را به موجب سند شماره 
878 مورخ ۴۰/۰۳/۲۴ دفترخانه ۱9 کرج به آقای علی اکبر حسینعلی فرزند احمد 
 88۰ شماره  سند  موجب  به  را  موصوف  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم   و 
مورخ ۴۰/۰۳/۲۴ دفترخانه ۱9 کرج به آقای محمد بلبلی فرزند جعفرقلی واگذار 
قطعی گردیده است، سپس علی اکبر حسینعلی یک دانگ مشاع ابتیاعی خود را از 
ششدانگ پالک مذکور را به موجب سند شماره ۵767 مورخ ۴۰/۱۲/۲۴ دفترخانه 
سپس  است.  نموده  قطعی  انتقال  مسیح  فرزند  یاری  اله  نوراله  آقای  به  کرج   ۱6
ششدانگ پالک مزبور به موجب سند شماره 7۳۲9۱ مورخ ۵۲/۰۳/۱۴ دفترخانه 
۱۱6 تهران به تیمسار سرلشگر آقای ناصر مقدم فرزند یعقوب والیتا از طرف فرزند 
خود نامور مقدم انتقال قطعی نموده و نامبرده اخیرالذکر نیز ششدانگ پالک ۳8۲ 
به موجب سند شماره ۳8۲۵7 مورخ ۵۵/۰8/۱۲ دفترخانه  از ۲۲ اصلی را  فرعی 
۳۰۰ تهران به آقای منصور یاسینی فرزند عبدالرحیم انتقال قطعی می نماید. سپس 
ملک پالک مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۳۰۰7 مورخ 7۰/۰۵/۱9 شعبه ۳ دادگاه 
انقالب اسالمی تهران به نفع بیت المال به سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان 
انقالب اسالمی مصادره اعالم شده است و به علت شناسایی نشدن ملک موصوف 
 9۵/۰۱/۲۵ مورخ   9۵۰997۳۰۱۱۰۰۰۰۰۲ شماره  دادنامه  برابر  نهایتا  بنیاد  توسط 
بودن  به بالتصدی  با توجه  انقالب اسالمی کرج  دادگاه  بایگانی 9۴۰۰۳ شعبه ۵ 
ملک مزبور به استناد ماده ۲۱ و ۲۲ آئینامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع 
اصل ۴9 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم به ضبط آن به نفع ستاد اجرایی 
نامه شماره  امام )ره( صادر و اعالم شده است. سپس به موجب  فرمان حضرت 
احکام  اجرای   7 بایگانی 9۵۰6۴۰ شعبه  مورخ 9۵/۰۳/۲۰   9۵۱۰۱۱6677۰۰6۲۵
کیفری شهرستان کرج دستور صدور آن صادر و اعالم گردیده است. اکنون سازمان 
و  البرز  کل  اداره  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  تملیکی  امالک  و  اموال 
توابع استان تهران به موجب نامه شماره ۱8۴/۲677۲/ن مورخ 97/۰۲/۰9 به وارده 
9۰۰۵۴66 مورخ 97/۰۲/۱۰ تقاضای سند مالکیت پالک ملک فوق را نموده است. 
لذا به علت عدم ایجاد فاصل تحدید حدود عمومی ملک مذکور تاکنون بعمل نیامده 
است، و طبق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود. علی ایحال تحدید حدود 
اختصاصی ملک مزبور در روز سه شنبه مورخ 97/7/۱7 ساعت 8 صبح در محل 

وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد. 
بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین پالک های فوق الذکر می رساند، که 
در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه نسبت به تحدید حدود 
اعتراض دارند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت ۳۰ روز 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ کرج تسلیم و رسید دریافت 
دارند، و معترضین مکلفند در اجرای ماده 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، دادخواست تنظیمی خود را که به مرجع 
اداره ثبت تسلیم و  قضایی ذیصالح تقدیم نموده اند گواهی رسید مربوطه را به 
رسید دریافت دارند، بدیهی است در غیر این صورت حق واخواهی از آنان ساقط 

خواهد شد. ۱۳796 م/الف
تاریخ انتشار آگهی روز شنبه مورخ ۱۳97/۰6/۱7 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج – عباسعلی شوش  پاشا

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
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱6۵۴ شماره   برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی میکائیلی 
سراسکان فرزند علی عباس  بشماره شناسنامه ۴۵۰ کد ملی ۱6۰۱۱۰۵6۲۲  صادره 
به مساحت ۱۴۰/۲9  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  از هشترود  در ششدانگ یک 
مترمربع  پالک ۳69 فرعی از ۱6۳ اصلی  واقع در فردیس خیابان چهل و ششم 
از  بختیاری پالک ۳۵8 طبقه همکف خریداری  )شهید کالنتری( بن بست شهید 
مالک رسمی فاطمه سعیدی اردکانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
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./ د ۵۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱ 

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

گواهی حصر وراثت
خانم خدیجه بیگم باصفا دارای شناسنامه شماره ۴ به شرح دادخواست به کالسه 
۲۱۳۰ از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان شیرویه زهدی نور به شناسنامه ۵68  در تاریخ ۱۳97/۵/۱ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

۱- مهران زهدی نور ش.ش:989۴   س.ت :۱۳6۱    پسر                   
۲- محمد زهدی نور  ش.ش:۴۵۰۰9۴   س.ت :۱۳67    پسر    

۳-میالد زهدی نور  ش.ش:۴9۰۰۴۰۲7۳7   س.ت :۱۳7۳    پسر   
۴- مریم زهدی نور ش.ش:6۲9۲   س.ت :۱۳۵7    دختر 
۵- خدیجه بیگم باصفا ش.ش:۴   س.ت :۱۳۳6    همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱9۲8
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

 اجرائیه
مشخصات محکوم له: عبدالحسین سهیلی امینی پور- معصومه سرابی    به نشانی: 

اسالمشهر- واوان- بلوار امام خمینی خ والیت خ امامت سوم پالک ۱۳ 
مشخصات محکوم علیه:  هادی محسنی    مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 8۱6  مورخ 96/۱۲/۲۱   شورا    شعبه ۲۱۰  
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۰/77۱/۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده 

ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به 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 و 
پرداخت 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 6۱ روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/۲۱ و همچنین مفاد 
برگ  که ظهر  آبان ۱۳77  مالی مصوب ۱۰  های  اجرای محکومیت  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف ۱۲6۵
شعبه 210 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 
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 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی چمستان
   نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/  اراضی و ساختمانهای 
ماده  موضوع  درهیات  که  متقاضیانی  امالک   ۱۳9۰/9
..چمستان.....  ثبتی  مذکورمستقردرواحد  قانون  یک 
آنان  مالکانه و بالمعارض  مورد رسیدگی و تصرفات 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد 
مرحله پنجم سال 97 

بخش ۱
 امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک ۱۰ اصلی 

بخش یک 
8۱ فرعی آقای مهدی ولی پور نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
مع  خریداری  ولیرکان  قریه  در  واقع  ۳69/۱۰مترمربع 
الواسطه از کمال عمرانی و رحمت اهلل عمرانی نیاکی و 

منصور حاجی غفار صالح مالک رسمی 
به شش  نسبت  آمل   کاشانی  فاطمه  خانم  فرعی   8۲
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
مع  خریداری  ولیرکان  قریه  در  واقع  ۴98/۳۰مترمربع 
الواسطه از کمال عمرانی و رحمت اهلل عمرانی نیاکی و 

منصور حاجی غفار صالح مالک رسمی 
دانگ  شش  به  نسبت  نورانی  مینا  خانم  فرعی   8۳
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
مع  خریداری  ولیرکان  قریه  در  واقع  ۳۲8/۰۰مترمربع 
الواسطه  از کمال عمرانی و رحمت اهلل عمرانی نیاکی 
امالک  رسمی  مالک  صالح   غفار  حاجی  منصور  و 
اصلی  آباد پالک ۱۴  قریه سعادت  واقع در  متقاضیان 

بخش یک
شش  به  نسبت  همدانیان  حسین  آقای  فرعی   ۱۱۲
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
آباد خریداری  ۲۳۱/۴۴مترمربع واقع در قریه سعادت 

از رمضان قاسمی مالک رسمی 
 ۱۵ پالک  کچلده   قریه   در  واقع  متقاضیان  امالک 
نور   فرح عسگریان  خانم  فرعی   ۲۱۲  ۱ بخش  اصلی 
نور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲۵۰/۰۰مترمربع واقع در قریه کچلده 

خریداری عادی از وحید دهقان حداد مالک رسمی
سه  به  نسبت  جباری  امیرهوشنگ  آقای  فرعی   ۲۱۲  
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
۲۵۰/۰۰مترمربع واقع در قریه کچلده  خریداری عادی 

از وحید دهقان حداد مالک رسمی
 ۲۱۳ فرعی خانم پروانه احمدی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰/۰۰مترمربع واقع در 
حداد  دهقان  وحید  از  عادی  خریداری  کچلده   قریه 

مالک رسمی 
۲۱۴ فرعی خانم افسانه خمسی  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۲8۴/۰۲مترمربع واقع در 
قریه کچلده  خریداری از هومن میررضا  خمسی مالک 

رسمی
 ۲۱۵ فرعی آقای بهمن میر مظفرالدین خمسی نسبت 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به 
ساختمان احداثی به مساحت 6۰۰/۰۰مترمربع واقع در 
قریه کچلده  به استناد سند رسمی خریداری از مجید 

منصوری مالک رسمی
 ۲۱۵ فرعی خانم افسانه خمسی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری 
به مساحت 6۰۰/۰۰مترمربع واقع در قریه کچلده  به 
استناد سند رسمی خریداری از مجید منصوری مالک 

رسمی 
۲۱6 فرعی آقای رضا اشرف سمنانی نسبت به شش 
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
سند  استناد  به  کچلده  قریه  در  واقع  6۰۰/۰۰مترمربع 

رسمی خریداری از مجید منصوری مالک رسمی 
۲۱7 فرعی خانم منیژه جامعی مویدی نسبت به  شش 
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
۴۰۲/۳۰متر مربع که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف 
شبنم  از  خریداری  کچلده  قریه  در  واقع  باشد  می 

طلوعی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه گندیما  پالک ۱6 اصلی 

بخش ۱ 
دانگ  شش  به  نسبت  هاشمی  پیمان  آقای  فرعی   ۴۳
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۳7۳۱/۵۴مترمربع واقع در قریه گندیما  خریداری از 

ابوالقاسم بابلی  مالک رسمی

دانگ  شش  به  نسبت  نیکجو  محمدرضا  فرعی   ۴۴  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  گندیما   قریه  در  واقع  ۴6۳/۵۲مترمربع 

مجتبی کاظمیان مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک ۱8 اصلی 
نسبت  گودرزی  اکبر  علی  آقای  فرعی   ۱۰۰  ۱ بخش 
اداری  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
کیابسر  قریه   در  واقع  ۲۳7/98مترمربع  مساحت  به 
امالک  رسمی  مالک  اقلیما  اسداهلل  از  خریداری 
اصلی   ۱9 پالک  تجاسبکال   قریه  در  واقع  متقاضیان 

بخش یک 
به  نسبت  زنجانی  فرد  قمری   فرعی خانم شیما   ۱۱7
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
تجاسبکاله  قریه  در  واقع  ۲۱۱/77مترمربع  مساحت 

خریداری از امید سلطانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ۲۰ اصلی 
نسبت  آزاد  رفیعی  پدیده  خانم  فرعی   ۱۵۱  ۱ بخش 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به 
به مساحت ۳77/66مترمربع واقع در  اداری  ساختمان 
قریه  باریکال خریداری از حمید احسانی  مالک رسمی 
۱۵۱ فرعی  خانم ژیال رفیعی آزاد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
باریکال  قریه  در  واقع  ۳77/66مترمربع  مساحت  به 

خریداری از حمید احسانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه  دارکال پالک ۲۲ اصلی 

بخش یک  
۱9۰ فرعی  آقای نوروز گیالنی نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  دارکال  قریه  در  واقع  ۲۱۲/۲۰مترمربع 

حسن گیالنی مالک رسمی
الهام کدیور  نسبت به شش دانگ   ۱9۱ فرعی خانم 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۲۵۱/۱7مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از رضا 

رنجبر مالک رسمی امالک 
 ۲۳ پالک  تورانکال   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش یک  
شش  به  نسبت  احسانی   عیسی  آقای  فرعی   88
با اطاقک  احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
6۴۳/78متر مربع که مقدار 8۰ سیر مشاع  عرضه وقف  
ابراهیم  می باشد واقع در قریه تورانکال  واگذاری از 

احسانی مالک رسمی
 ۲۴ پالک  رزک    درقریه  واقع  متقاضیان  امالک   
نسبت  ایزدی  سمیرا  خانم  فرعی   9۲  ۱ بخش  اصلی 
به   با ساختمان احداثی  به ششدانگ یک  قطعه زمین 
مشاع  سیر   8۰ مقدار  که  مربع  ۲۳9/6۰متر  مساحت 
عرصه وقف می باشد واقع در قریه رزک خریداری از 

رامین نائیجی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان پالک ۲۵ اصلی 
نسبت  پور  رنجبر  مقداد  آقای  فرعی   6۰9  ۱ بخش 
به  اداری  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  به شش 
مساحت ۲۵۴/۱۰مترمربع واقع در قریه  جلیکان صلح 

شده از صغری  داودی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲8 اصلی 
بخش ۱ ۱8۱ فرعی  خانم سکینه فرزین نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
۲۱۰/۰۰مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری از نبی 

اهلل حیدری مالک رسمی 
 ۲9 پالک  کال  قریه خطیب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱ 
۱۲۱ فرعی آقای حسین جباری گللوجه نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت۲6۳/۰۰  به  احداثی 
مالک  طیبی  منوچهر  پوریا  از  خریداری  کال   خطیب 

رسمی
 ۱۲۱ فرعی آقای محسن جباری گللوجه  نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
قریه  در  واقع  ۲6۳/۰۰مترمربع  مساحت  به  احداثی 
مالک  طیبی  منوچهر  پوریا  از  خریداری  کال  خطیب 

رسمی 
نسبت  گللوجه  جباری  اصغر  علی  آقای  فرعی   ۱۲۱
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به 
واقع  ۲6۳/۰۰مترمربع  مساحت  به  احداثی  ساختمان 
در قریه خطیب کال خریداری از پوریا منوچهر طیبی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک ۳۰ اصلی 

بخش یک 
دانگ  سه  به  نسبت  رنگها  حسین  آقای  فرعی   ۱۱6

مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری 
بلویج  قریه  در  واقع  مربع  ۴7۴/۳9متر  مساحت  به 
مالک  گل  نصراهلل  و  فر  اعظمی  مهدی  از  خریداری 

رسمی
سه  به  نسبت  اسماعیلی  حسین  آقای  فرعی   ۱۱6  
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
قریه  در  واقع  ۴7۴/۳9مترمربع  مساحت  به  احداثی 
گل  نصراهلل  و  فر  اعظمی  مهدی  از  خریداری  بلویج 

مالک رسمی
 ۱۱7 فرعی آقای حسین محمدی ترک آباد نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۱/78مترمربع 
ماهدوست   محسن  از  خریداری  بلویج  قریه  در  واقع 

مالک رسمی
 بخش ۲ 

اصلی   ۴ پالک  میرنا  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
بخش ۲

 ۴6 فرعی خانم طیبه  علی پور نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲6۱/۵6 
مختارسقلی   از  میرنا خریداری  قریه  در  واقع  مترمربع 

مالک رسمی
ایرکا  پالک 6 اصلی  متقاضیان واقع در قریه   امالک 
بخش ۲ 8۵ فری آقای اکبر محمدزاده نسبت به شش 
به مساحت  اداری  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
از  خریداری  ایرکا  قریه  در  واقع  ۴98/9۲مترمربع 

غالمحسن محمد زاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک 8 اصلی 

بخش ۲
۵۳ فرعی آقای سیروس ملکاتی  نژاد نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  همصفا  قریه  در  واقع  ۱99/۲۵مترمربع 

اباذر غالمی مالک رسمی 
شش  به  نسبت  علوی  مصطفی  سید  آقای  فرعی   ۵۴
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  همصفا  قریه  در  واقع  ۴98/6۴مترمربع 

افسانه گلرومالک رسمی
براری نسبت به شش  آقا  نقی   آقای سید   ۵۵ فرعی 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  همصفا  قریه  در  واقع  ۲۱6/۵7مترمربع 

صمد کوزه گر کالجی مالک رسمی
 بخش ۱۱ 

امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک 8 اصلی 
بخش ۱۱

 ۲۱۳ فرعی آقای رسول رضاپور کوردلو نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۴۴۴/۲9مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

تقی فتحی سالدهی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مرزنده پالک ۱۳ اصلی 

بخش ۱۱
شش  به  نسبت  مرزان  سیفی  شجاع  آقای  78فرعی  
به مساحت  اداری  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
۲۴8/۰۳مترمربع که مقدار ۳۲ سیر مشاع عرصه وقف  
اهلل  باب  از  مرزنده خریداری  قریه  در  واقع  باشد  می 

سیفی مرزان مالک رسمی 
79 فرعی آقای سید یونس کیمیاگر نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
مشاع  ۳۲سیر  مقدار  که  مربع  ۲۲۰/6۵متر  مساحت  به 
عرصه وقف  می باشد واقع در قریه مرزنده خریداری 

از علی بالی حمزه ده مالک رسمی 
79 فرعی  خانم مژگان باقری فرد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  
به مساحت ۲۲۰/6۵متر مربع که مقدار ۳۲ سیر مشاع 
عرصه وقف  می باشد واقع در قریه  مرزنده خریداری 

از علی بالی حمزه ده مالک رسمی 

اصلی   ۱۵ پالک  اماده  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
بخش ۱۱ ۲7۳ فرعی خانم ربابه نجفی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از علی  اناده خریداری  ۲6۰/9۵مترمربع واقع در قریه 

محمد گلیج مالک رسمی
علوی  طباطبایی  الدین  سید جمال  آقای  فرعی   ۲7۴  
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت 
اداری به مساحت ۳8۵/۲7مترمربع واقع در قریه اناده 

خریداری از اصغر شکروی نوری  مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه  سنگ چالک پالک ۱6 

اصلی بخش ۱۱ 
دانگ  شش  به  نسبت  کثیری  حامد  آقای  فرعی   ۲۰۱
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 

۲۲7/۰۴مترمربع واقع در قریه  سنگ چالک خریداری 
از مهناز زندی مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در 

قریه مغانده پالک ۱8 اصلی بخش ۱۱ 
دانگ  به شش  نسبت  فرعی خانم هدی  حسینی   9۵
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
می  وقف   سیر عرصه   ۴8 مقدار  که  ۲۱۰/۰۰مترمربع 
فاطمه  قربان  از  خریداری  مغانده  قریه  در  واقع  باشد 

پیل گوش مالک رسمی
دانگ  سه  به  نسبت  کامیاب  علی  آقای  فرعی   96  
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری 
به مساحت۱98/۰9 متر مربع که مقدار ۴8سیر عرصه 
وقف  می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از قربان 

بستان مالک رسمی 
دانگ  سه  به  نسبت  کامیاب  سوده  خانم  فرعی    96
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت۱98/۰9 متر مربع که مقدار ۴8سیر عرصه 
از  خریداری  مغانده  قریه  در  واقع  باشد  می  وقف  
قریه   متقاضیان واقع  امالک  مالک رسمی  بستان  قربان 

سیاهکال پالک ۲۱ اصلی بخش ۱۱ 
شش  به  نسبت  طالبی  معصومه  خانم  فرعی    ۲6۴
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
۵۲۱۴/۲۰مترمربع واقع در قریه سیاهکال  خریداری از 

امین رضوانیان مالک رسمی
 ۲6۵ فرعی خانم سیده سمیه شریعتی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  سیاهکال  قریه  در  واقع  686/86مترمربع 

امین رضوانیان مالک رسمی
نسبت  نفوتی   زاده  داداش  مهرداد  آقای  فرعی   ۲66  
به  اداری  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  به شش 
مشاع  ۲۰سیر  مقداری  که  7۲۲/۳۵مترمربع  مساحت 
سیاهکال  قریه   در  واقع  باشد  می  وقف   عرصه 

خریداری از مهران و مهدی داداش زاده مالک رسمی
به شش  نسبت  زاده  داداش  مهدی  آقای  فرعی   ۲67 
مساحت  به  احداثی  انباری  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
عرصه  مشاع  ۲۰سیر  مقدار  که  مربع  ۳۰۲/88متر 
از  سیاهکال خریداری  قریه  در  واقع  باشد  می  وقف  
علی روحی نژاد امیری مالک رسمی ۲68 فرعی خانم 
با  لیال رمضانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
که  مربع  ۲۳۳/۵6متر  مساحت  به  احداثی  ساختمان 
مقدار ۲۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در 
حسن  اند  حسین  سید  از  خریداری  سیاهکال  قریه  

مالک رسمی 
ششدانگ   به  نسبت  نیا  خالقی  قنبر  آقای  فرعی   ۲69
یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۴/۵۵متر مربع که مقدار 
قریه   در  واقع  باشد  می  وقف   عرصه  مشاع  ۲۰سیر 

سیاهکال خریداری از فاطمه معتمد نیا مالک رسمی
 ۲7۰ فرعی آقای امید خالقی نیا نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۲۰8/۵8متر مربع که مقدار ۲۰ سید مشاع عرصه وقف  
فاطمه  از  خریداری  سیاهکال  قریه  در  واقع  باشد  می 

معتمد نیا مالک رسمی
ششدانگ  به  نسبت  موذنی  ساناز  خانم  فرعی   ۲7۱  
مساحت  به  شده  احداث  انباری  با  زمین  قطعه  یک  
7۱۲/۱۰متر مربع که مقدار ۲۰ سیر مشاع عرصه وقف  
می باشند واقع در قریه سیاهکال  خریداری از سید آقا 

جان حسینی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کلین خونی پالک ۲7 

اصلی بخش ۱۱
9۰فرعی  آقای اصغر اقبالی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۰۲/۳۲متر 
از نوچهر  مربع واقع در قریه کلین خونی  خریداری 

نصیری  مالک رسمی 
 ۳۰ پالک  آباد  حاجی  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱
به  نسبت  نژاد  نیک  علی  محمد  آقای  فرعی   9۵
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث 
به مساحت ۱9۲/۰۰ متر مربع واقع در قریه حاجی آباد 

خریداری از معین محمدی مالک رسمی  
96 فرعی خانم ناهید عبدالجوادی نسبت  به  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری 
به مساحت ۲۴۵/۲۲مترمربع واقع در قریه حاجی آباد 

خریداری از علی ملک خانباتان مالک رسمی
 96 فرعی  خانم مهری داوری مطلق نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت ۲۴۵/۲۲مترمربع واقع در قریه  حاجی آباد 

خریداری از علی ملک خانباتان مالک رسمی
دانگ  شش  به  نسبت  بودش  وحید  آقای  فرعی   97  

مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۲۰9/8۵مترمربع واقع در قریه حاجی آباد واگذاری از 

بیت اهلل بودش مالک رسمی
شش  به  نسبت  بودش  اکبر  علی  آقای  فرعی   98  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
آباد  حاجی  قریه   در  واقع  مساحت۱9۴/۵۰مترمربع 

واگذاری از بیت اهلل بودش مالک رسمی 
 ۳۱ پالک  آباد  نصرت  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱
 ۱۴۲ فرعی آقای سعید میرزایی مالیری نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۵۴۵/6۰مترمربع واقع در قریه  نصرت آباد خریداری 

از اسداهلل مقصودی مالک رسمی
دانگ  به شش  نسبت  آقای رضا رضایی  فرعی   ۱۴۳ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
خریداری  آباد  نصرت  قریه  در  واقع  ۴۱۱/۴۱مترمربع 
از نصراهلل منصوری مالک رسمی امالک متقاضیان واقع 

در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی بخش ۱۱ 
شش  به  نسبت  لنگ  هفت  آمنه   خانم  فرعی   877
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  کردآباد  قریه  در  واقع  6۲۳/۲8مترمربع 

مصطفی و محمد سیار مالک رسمی 
شش  به  نسبت  برزگر  غالمعلی  آقای  فرعی   9۱7
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲۲۰/۰۰مترمربع واقع در قریه کردآباد خریداری از تقی 
صیقل مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در قریه سید 

کال پالک ۳۵ اصلی بخش ۱۱
 ۵۳۵ فرعی  خانم مریم طالبی نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  کال  سید  قلعه  در  واقع  ۱9۴/۳۰مترمربع 

حسن شهریارپور مالک رسمی
یک  دانگ  شش  به  نسبت  زارعی  وجیهه  خانم   ۵۳6
مساحت۱9۵/۵۰  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه 
ابراهیم  از  خریداری  سیدکال  قریه  در  واقع  مترمربع 

اسدپور  مالک رسمی
به  نسبت  پیشینیان  کی  مهدی  آقای  ۵۳7فرعی 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
کال  سید  قریه  در  واقع  مربع  مساحت۱8۳/۰۰متر 

خریداری از حسن شهریار پور مالک رسمی  
 ۴۱ پالک  ده  سنگین  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش ۱۱ 
شش  به  نسبت  الماسیان  غالمرضا  آقای  فرعی   ۲۳۵
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲78/۰۰مترمربع واقع در قریه  سنگین ده خریداری از 

مریم و فاطمه کاظمی مالک رسمی
 ۴6 پالک  عربخیل  قریه   در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش ۱۱
 ۲7۵فرعی  آقای ارسالن آذرکیش نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۳۴6/6۱متر مربع  که مقدار 
قریه  در  واقع  باشد  می  وقف  عرصه  مشاع  سیر   6۴

عربخیل  خریداری ازمسیب  رحمتی مالک رسمی
 ۲76 فرعی خانم فهیمه فالح محمدی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲86/۲6متر مربع که مقدار 6۴سیر مشاع عرصه وقف  
کوثری  از  عربخیل خریداری  قریه  در  واقع  باشد  می 

قانع  مالک رسمی 
شش  به  نسبت  حسنعلی  مسعود  آقای  فرعی   ۲77
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۳۵8/78متر مربع که مقدار 6۴سیر مشاع عرصه وقف  
می باشد واقع در قریه عربخیل خریداری از مصطفی 

حیدری مالک رسمی 
آباد پالک ۴7  قریه  عبداهلل  متقاضیان واقع در  امالک 

اصلی بخش ۱۱
 ۵8۱ فرعی آقای حسین سیفی نسبت به شش دانگ 
به   ساختمان  و  مغازه  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک 
مساحت ۳۴/۴۰مترمربع در قریه عبداهلل آباد  خریداری 

از حسین و افشین اسدی مالک رسمی
 ۵8۲ فرعی آقای حسن تاجیک قشقایی نسبت به شش 
به مساحت  اداری  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
خریداری  آباد  عبداهلل  قریه  در  واقع  ۳۳۴/۰۰مترمربع 
از رحمان و علی حبیبی و عباس مفیدی مالک رسمی 
۵8۳ فرعی خانم راحله زاهدی نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۲۱۱/6۳مترمربع واقع در قریه عبدهلل  آباد خریداری از 

موسی ثقفی مالک رسمی
به  نسبت  شعبانی  زهرا  نازنین  خانم  فرعی   ۵8۴  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 

مساحت ۲۳6/۰۰مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد 
خریداری از اسفندیار مفیدی  مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه عبدالده  پالک ۵۰ اصلی 
بخش ۱۱

۵۰ فرعی خانم نرگس بلوچستانی اصل نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
وقف  مشاع عرصه  مقدار 8۰سیر  که  ۲6۵/68مترمربع 
می باشد واقع در قریه عبدالده خریداری از فرنگیس 

الیاسی مالک رسمی
 ۵۱ فرعی خانم شیوا عطائی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 68۴/۵8متر 
باشد  می  مشاع عرصه وقف   مقدار 8۰سیر  که  مربع 
واقع در قریه عبدالده خریداری از هادی فیض آبادی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ۵6 اصلی 

بخش ۱۱
 ۳۱7 فرعی  خانم آقای رضا ایزدی نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
هالپان   قریه  در  واقع  ۲۳6/۱6مترمربع  مساحت  به 

واگذاری از طاهره اشتری  مالک رسمی
 ۳۱7 فرعی خانم طاهره اشتری نسبت به چهاردانگ 
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  از  مشاع 
قریه  در  واقع  ۲۳6/۱6مترمربع  مساحت  به  احداثی 

هالپان صلح شده  از احمد ایزدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک ۵7اصلی 

بخش ۱۱
شش  به  نسبت  اسمعیلی  مسلم  آقای  فرعی   ۲۰۵۳
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
از  خریداری  چمستان  شهر  در  واقع  ۲98/6۲مترمربع 

یزدان اسماعیلی مالک رسمی
 ۲۰۵۴ فرعی آقای بهروز داوودی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۴۵/۲۳ 
مرحوم  از  موروثی  چمستان  شهر  در  واقع  مربع  متر 

محمد داودی مالک رسمی
شش  به  نسبت  آهی  شیخ  اصغر  آقای  فرعی   ۲۰۵۵  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
استناد  به  چمستان  شهر  در  واقع  ۲۳۳/۵۰مترمربع 
استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای اسالمی شهر 

چمستان 
 ۱۰۰ پالک  نعمت آباد  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱
 ۴۳۵ فرعی آقای ابوالحسن یارند پور طهرانی  نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  
آباد  نعمت  قریه  در  واقع  ۳۲۳/۱8مترمربع  مساحت 

خریداری از اصغر گل مالک رسمی
 ۴۳6 فرعی خانم صغری گنجعلی زاده نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۱9۰/88مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از 

ابوالحسن یارند پور طهرانی  مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه محلی و/ کثیر االنتشار درشهر ها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض 
مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و 
تحویل  محل  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی 
ارائه  به  ثبت موکول  اقدامات  این صورت  دهد که در 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
، واحد  پذیرفته نشده  ثبتی  نامه  اظهار  قباًل  امالکی که 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 
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رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان  سید عباد شانه دشتی

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی و کلیه اسناد پراید مدل 88 با شماره پالک 9۴8م8۱ ایران 
امیر  با شماره موتور ۳۱۱۴۳۴۴و شماره شاسی s۱۴۱۲۲88۰۳78۳9بنام سید   8۲

 بابلزهرایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
موتور  شماره  با   8۲ ایران  ۲۳۱ص۲۲  پالک  شماره  با   9۵ مدل  تیبا  سبز  برگ   
اکبری مفقود  پروانه پور  8۲۳۰۴۳۲و شماره شاسی nas8۱۱۱۰۰s۵8۵9۵۳۵بنام 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

احضار متهم
در پرونده کالسه فوق 6 دادیاری فردیس این شعبه  فرامرز عنبرستانی فرزند - به 
در  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  عنایت  با  است  گرفته  قرار  توهین تحت  اتهام  
اجرای مقررات ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی دادگا ههای  عمومی و انقالب در 
امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی 
وکیل  نفر  یک  داشتن  و حق  معتبر  همراه ضامن  به  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
دادگستری همراه خود در این شعبه حاضر گردید . بدیهی است در صورت عدم 

حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد/ د۵۴6 
دادیار شعبه 6 دادیار دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس - میال د شاهوردی

آگهی ابالغ
 وقت اجرای قراردادهای معاینه و تحقیقات محلی به آقای حسن مهری گماسایی  فرزند 
مهری  حسن  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  این  جالل  ایرج  خواهان  محمود 
گماسایی به خواسته ابطال عقد بیع و غیره مطرح  که به این شعبه ارجاع و شماره پرونده 
کالسه9۴۰998۱988۴۰۰9۰۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان ثبت و وقت 
اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی مورخ 97.7.۱۲ ساعت 9:۳۰ تعیین حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده 
حسن مهری گماسایی و 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 ضمایم دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت اجرای قراردادهای معاینه و تحقیقات محلی در دادگاه حاضر گرددم.الف 97.۴۳7
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان سید مصطفی حسینی

 آگهی مزایده 
و  به  محکوم  دارد جهت وصول  نظر  در  دادگاه سرخرود  مدنی  احکام  اجرای 
روستای  در  واقع  نظر  مورد  96۰۳۵9ملک  کالسه  پرونده ی  در  اجرایی  هزینه 
مترمربع   ۴۰۰ تقریبی  مساحت  به  نظر  مورد  زمینی  قطعه  علیا  کلیج  احمدآباد 
۴ متری که در سمت  واقع در ضلع شرقی خانه سرای محکوم علیه یک عبور 
مسکونی  کاربری  و  بوده  روستای  بافت  داخل  و  داشته  قرار  سرا  خانه  غرب 
و  خرید  فعلی  وضعیت  جمله  از  ارزیابی  در  موثر  جهاد  جمعی  همچنین  دارد 
فروش متر مربع ۴۰۰ و ارزش کل هر سهم به مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بوده 
دادگاه سرخرود  احکام  اجرای  دفتر  در   ۱۰ الی   9 97/7/9ساعت  مورخ  در  را 
کارشناسی  شده  اعالم  پایه  قیمت  از  مزایده  برساند  فروش  به  مزایده  طریق  از 
شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ۱۰ درصد 
از مزایده پرداخت  بابت ظرف یک ماه پس  باقی مانده  المجلس و  مبلغ را فی 
نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ۱۰ درصد افزوده در 

حق دولت ضبط خواهد شد
 دادورز اجرای احکام دادگاه سرخرود توپال

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 شماره  ۱۳976۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱769 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
کارگریان  المعه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
  ۰۰۳68۲7۰۳7 ملی  کد   ۱99۱ شناسنامه  بشماره  غالمحسین   فرزند  مروستی   
صادره از تهران در  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱9۲/7۳ 
مترمربع پالک ۲89۳ فرعی از ۱6۳ اصلی  واقع در فردیس خیابان خیام بن بست 
نیلوفر پالک ۱8۳ خریداری از مالک رسمی نسرین امیری  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی 
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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد./ د ۵۳6
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۱

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد غنی زاده  فرزند باقر شغل آزاد   به نشانی خوی خ شهید کوچری 
پاشائیان  تورج  علیه   –بازرگانی  جام زرین و محکوم  امیربیگ  فلکه  به  نرسیده 
فرزند پاشا -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره97/۴۲۰ مورخه  97/۳/۳۰ 
شماره—شعبه  دادنامه  وفق  که  طبیعی   منابع   ۲۰ شعبه  اختالف   حل  ی  شورا 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه ابطال تمبروحق الوکاله وکیل 
وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق  خواهان 
صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد اجرائیه را مهلت 

مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح    ۲9۳ شماره    شناسنامه  دارای  ملکی  علویه  خانم 
97۰89۲/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سیدمیرجمیل ملکی بشناسنامه ۱۱۵ در تاریخ 9۵/۱/۳۱ اقامتگاه 
ابوالقاسم  دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- سید 
غالمرضا   سید  متوفی/۲-  –پسر  خوی  ش۲۲۵88   میرجمیل–ش  فرزند   ملکی 
ملکی  علویه   متوفی/۳-  خوی-پسر    ۳88 ش   میرجمیل-ش  فرزند   ملکی 
فرزند  ملکی  نوراعظم  متوفی/۴-   –خوی-دختر    ۲9۳ فرزندمیرجمیل-ش  ش 
میرجمیل  ش ش ۲9۴ -خوی-دختر متوفی/۵- نورالسادات  ملکی فرزندمیرجمیل 
ش ش ۵۵8   خوی- دختر متوفی/6-  فاطمه ملکی فرزند  میرجمیل ش ش۲۱ 
خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
یا  اعتراض دارد و  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مهین حسینقلی زاده دارای شناسنامه شماره  ۴9۳۰۰۵۲۳6۱ بشرح دادخواست 
به کالسه  97۰9۱9/ش۳     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد حسینقلی زاده چورس بشناسنامه 69۴   در 
تاریخ   96/۱۲/۲7 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به/۱- منصورحسینقلی زاده چورس فرزند محمد –ش ش  ۲۴۲۲-چایپاره 
– –پسر متوفی/۲-  محرم حسینقلی زاده چورس فرزند  محمد -ش ش۲68۲ 
چایپاره -پسر متوفی/۳-  اختر حسینقلی زاده چورس فرزند محمد -ش  ش  ۱۰8۴ 
–خوی-دختر متوفی/۴-  مهین حسینقلی زاده فرزندمحمد   ش ش ۴9۳۰۰۵۲۳6۱ 
–چایپاره -دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  عباس پاشالو     دارای شناسنامه شماره   ۱۰۲۰   بشرح دادخواست به کالسه 
97۱۱۰6/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان اسداله پاشالو بشناسنامه  ۳76 در تاریخ 97/۴/۲8 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- عباس پاشالو     فرزند  
اسداله –ش ش ۱۰۲۰   خوی –پسر متوفی/۲-  ذبیح اله پاشالو فرزند اسداله -ش 
ش  7۲9  خوی-پسر متوفی/۳-  طاوس پاشالو فرزند اسداله -ش  ش ۴۴8۰۱ 
–خوی-دختر متوفی/۴- فاطمه پاشالو فرزند اسداله ش ش۳6۱۱۳ -خوی-دختر 
متوفی/۵- رقیه پاشالو فرزند اسداله ش ش ۴8۵۲9  خوی- دختر متوفی/6- خانم 
انجام  با  متوفی/اینک  همسر   – ۱۳9-ارومیه  ش  ش  فرزندمیرمصیب  صدرخانی 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
نشانی خوی- خ  به  آزاد    علیخانی شغل  وکالت  با  له وحید رستمی    محکوم 
امام-دفتر وکالت علیخانی و محکوم علیه بهاره خردمند فرزند مجتبی  - زنجان- 
شهرک نصر- فاز ۱ –توحید ۲ –بلوک ۲6 –طبقه سوم   بموجب دادنامه شماره 
۵/۱87۰/96ش مورخه   97/۲/۳۱ شورا ی حل اختالف  شعبه پنجم   که وفق 
دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  
محکوم عیله محکوم است به پرداخت مبلغ  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام هزینه های دادرسی  و تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت اجرای 
حکم وحق الوکاله وکیل هزینه ی نشر آگهی در حق خواهان پرداخت نیم عشر 

دولتی به عهده  محکوم عیله پرونده  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان خوی
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رکود در صنعت دارویی کشور

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به رکود در صنعت دارویی کشور به برخی 
مشکالت در تأمین ارز دارو اشاره کرد و گفت: ارز تعلق گرفته به دارو دچار 
مشکالت بسیاری شده؛ این درحالیست که باید تا آبان ماه حداکثر استفاده را ببریم؛ 

چراکه شرایط تحریم ها را  پیش رو داریم. 
 غالمرضا اصغری در دومین روز اجالس سراسری مدیران سازمان بیمه سالمت 
که در بیمارستان قائم)عج( مشهد برگزار شد، اظهار کرد: دارو یکی از زنجیره های 
درمان و متأثر از سیاست های درمان است. هرچقدر در نظام  درمان سازماندهی 
انجام شود، بحث دارو نیز منطقی تر و استانداردتر خواهد شد. هرچند در حال 
حاضر مدیریت هزینه ها بیشتر از  همیشه مطرح شده، اما قبل از هر چیز باید به 

استاندارد بودن خدمت تاکید کنیم تا هزینه ها منطقی شود. 
وی افزود: به عنوان سازمان غذا و دارو شرایط متناقضی داریم. از طرفی باید 
داروهای جدید وارد شود و صنعت دارو اقتصادی  باشد. این به معنی بازار بزرگ تر 
و فروش بیشتر است. از طرفی نیز باید مدیریت هزینه و کنترل مصرف دارو انجام 
شود. در بسیاری  از جلسه ها بیش از این که ما به دنبال رونق و گسترش بازار 
دارویی باشیم، پیشنهاد دادیم که داروهای بدون نسخه از پوشش بیمه خارج  شود.  
اصغری با بیان اینکه کل بازار دارویی کشور در سال 96 حدود ۲۰ هزار میلیارد 
تومان بود، ادامه داد: روغنی که به کشور وارد  می شود ۴ میلیارد و برنج ۳ میلیارد 
است. حتی مبلغ بازار آرایشی و بهداشتی نیز بیشتر از دارو است. این در شرایطی 
است که بیش  از 96 درصد داروها تولید داخل بوده و 7۰ درصد بازار داروی 
کشور به تولید داخل وابسته است.  معاون وزیر بهداشت بیان کرد: اگر داروهای 
تولید داخل را می خواستیم وارد کنیم باید ده ها میلیارد دالر واردات دارو انجام 
می دادیم،  اما در حال حاضر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر واردات دارویی انجام 

می شود و بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی در داخل  کشور تولید می شود. 
وی اظهار کرد: مشکل دیگر این است که وزارت صنعت نیز می گوید که متولی 
صنعت دارو است و از طرفی وزارت بهداشت نیز در  این زمینه مسئولیت دارد و 
باید هزینه های سالمت را مدیریت کند. بیش از ۵۵ درصد صنعت داروسازی در 
اختیار بخش های شبه دولتی  و کمتر از ۴۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی 
است. در این صنعت با رکود مواجه هستیم که شاخص های بورس نیز این رکود 
 را نشان می دهد که سود صنعت دارو پایین است. علت این است که اوال مطالبات 
صنعت دارو به تاخیر افتاده است. طلبی که در حال  حاضر صنعت از این پخش 
دارد بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان است. این موضوع باعث شده که صنعت برای 
تامین هزینه وام بگیرد و در  این شرایط هزینه های مالی به صنعت داروسازی 
تحمیل شده، اما این هزینه در قیمت گذاری در نظر گرفته نشده است. از طرف 
دیگر  به صنعت داروسازی اسناد اوراق خزانه تعلق می گیرد.  اصغری گفت: 
محدودیت افزایش قیمت نیز وجود دارد که بر اساس مصوبه دولت، افزایش 
۵ درصدی تصویب شده و بیشترین افزایش  قیمت مربوط به دارو و افزایش 
قیمت 9 درصدی است. مشکل دیگر این است که ارز تعلق گرفته به دارو دچار 
مشکالت بسیاری شده  و زحمات زیادی کشیده شد که در صف تامین ارز برای 
دارو قرار نگیریم. تاکنون میزان ارزی که تا شهریور 97 تحویل گرفتیم، کمتر  از 
تمام ارزی است که در سال 96 دریافت کردیم. این در حالی است که باید تا آبان 
ماه حداکثر استفاده را ببریم و شرایط تحریم ها را  پیش رو داریم.  وی با بیان اینکه 
دارو و تجهیزات پزشکی نیز مانند هر کاالی دیگری دچار احتکار می شود، افزود: 
تالش کردیم ذخایر مواد اولیه  دارویی را افزایش دهیم تا داروهای تولید داخل 
دچار مشکل نشود. همچنین لیست داروهای اساسی و داروهای بحران نیز تهیه 
شده تا  اگر شرایط سخت تر شد، لیست داروهایی که اولویت بیشتری برای تامین 

دارد را در اختیار داشته باشیم و آن ها را تامین کنیم.

خبر

 همسان سازی حقوق بازنشستگان
 تا پایان امسال

کارت  صدور  از  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
اعتباری برای بازنشستگان با همکاری بانک رفاه کارگران 
و اقداماتی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تا 

پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان سید تقی نوربخش در 
مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان در 
پارک الله اظهار کرد: بازنشستگان و بیمه شدگان صاحبان 
مهم ترین  و  هستند  اجتماعی  تأمین  سازمان  اصلی 
مأموریت این سازمان خدمت رسانی به بازنشستگان و 

تأمین معیشت و درمان آنان است.
نوربخش با اشاره به کاهش قدرت خرید بازنشستگان در 
ماه های اخیر که نتیجه تحریم های ظالمانه دشمنان است، 
گفت: ما از ابتدای انقالب در برابر زیاده خواهی های 
دشمنان ایستادگی کرده ایم و البته ضمن تحمل مشکالت 
برای رفع آنها و بهبود زندگی و معیشت مردم نیز تالش 
می شود. وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته حقوق 
اضافه  است،  یافته  افزایش  درصد  بازنشستگان ۱۱۰ 
کرد: با وجود این افزایش ها هنوز هم وضعیت معیشت 
و زندگی بازنشستگان با خواسته ها و انتظارات برحق 
این عزیزان فاصله دارد و باید تالش بیشتری برای بهبود 

شرایط بازنشستگان انجام شود.
قانون  اجرای  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را گامی در راستای 
بهبود وضعیت معیشت آنها دانست و گفت: این قانون 
با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و 
براساس آن تاپایان سال دوم برنامه ششم توسعه یعنی تا 

پایان سال جاری به اجرا گذاشته می شود.
نوربخش ادامه داد: با توجه به اینکه براساس قانون بودجه 
سال جاری کشور پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از 
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و 
آیین نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب هیأت دولت 
تأمین  امکان  مناسب  ایجاد سازوکار  با  است،  رسیده 
نقدینگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان فراهم و 
این قانون در سال جاری اجرا می شود. وی از هزینه کرد 7 
هزار و 9۱6 میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی برای 
خدمت رسانی به جامعه تحت پوشش در ماه گذشته خبر 
داد و گفت: تأمین این حجم باالی نقدینگی و هزینه کرد 
آن برای خدمت به اقشار وسیع تحت پوشش، بدون اتکاء 
به دولت افتخار سازمان تأمین اجتماعی است. نوربخش 
بر لزوم انجام اقدامات مؤثر بر زندگی بازنشستگان تأکید 
کرد و گفت: با اقداماتی که در سازمان تأمین اجتماعی 
انجام می شود، امیدواریم شاهد بهبود وضعیت زندگی و 
معیشت بازنشستگان عزیز باشیم و ما از هیچ اقدامی برای 

ارتقاء خدمات به این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد.

خبر

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با 
هدف تامین کاالهای اساسی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به نحوه حمایت 
از دهک های با درآمد پایین در فشارهای اقتصادی 
گفت: برای حمایت از خانوارهای ایرانی و تمامی 
دهک های درآمدی در این شرایط ویژه اقتصادی، 
تدابیری را پیش بینی کرده ایم و برنامه های آنی را 
در دستور کار قرار داده ایم.وی گفت: در این راستا تا 
پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی، سبد کاالیی اعطا می شود 
و برنامه تامین کاالی اساسی برای هشت دهک یا 
تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی 
در دستور کار داریم.سرپرست وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اعطای کوپن هنوز قطعی 
نشده است از اجرای حتمی برنامه های حمایتی خبر 
داد. وی در پاسخ به سئوالی در خصوص پیش بینی 
های صورت گرفته در زمینه ریزش اشتغال در ایران 
در ماه های آتی نیز گفت: ما ستادی را تحت عنوان 
ستاد حمایت از بنگاه های مشکل دار ایجاد کردیم و 
ماهانه وضعیت بنگاه هایی که دارای مشکل و بحران 
هستند را رصد می کنیم.محسنی بندپی گفت: تالش 
ما بر این است با کمک به این بنگاه ها و ایجاد شرایط 
مناسب برای آنها مانع ریزش اشتغال شویم اما نکته 
اساسی و بسیار مهم این است که با فراگیر کردن 
طرح های حمایتی وب پوشش بیمه بیکاری، تالش 
می کنیم از کسانی که در معرض بیکاری قرار می 
گیرند حمایت های الزم را به عمل بیاوریم تا از این 

دوره عبور کنیم.

سرپرست وزارت کار اعالم کرد: کاالبرگ الکترونیکی برای ۸ دهک درآمدی

احتمال بازگشت کوپن کاالهای اساسی به اقتصاد خانوار

 معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:در دولت 
دو دیدگاه بر سر مدت زمانی که ایران می تواند آب داشته باشد به 

۴هزار و 9۵۰ سال می رسد.
سید حمید کالنتری در همایش تخصصی اقتصاد تعاون کشاورزی 
روستا با اعالم این مطلب افزود: کارشناسان درباره میزان آب کشور 
اعداد متفاوتی ارائه داده اند، یکی اعالم کرده که تا ۵۰ سال و دیگری 
اعالم کرده که تا ۵ هزار سال آب داریم.به گزارش تسنیم ،وی تصریح 
کرد: البته هر دوی این دیدگاه ها می تواند درست باشد به شرط اینکه 
مدیریت مصرف آب را رعایت کنیم.بدون تردید با رعایت این شرط 
می توانیم تا ۵ هزار سال هم آب داشته باشیم. برای افزایش بهره وری 
در بخش کشاورزی نیازمند توسعه بخش تعاون هستیم. معاون امور 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: بهره 
وری در مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند تدبیر جمعی است.
وی افزود:توسعه تعاونی در زمینه فعالیت کشاورزی گلخانه ای می 
تواند تا ۱۵۰درصد به نفع کشاورزان باشد اما فعالیت انفرادی هر 

کشاورزی به صورت گلخانه ای فقط به نفع دالالن تمام می شود.

 ايران تا ٥هزار سال ديگر 
آب ندارد

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال ۱۴میلیون و 7۰۰ هزار دانش 
آموزسال تحصیلی جدید را در کشور آغاز می کنند که نسبت به سال 

تحصیلی گذشته 6 درصد رشد داشته است.
سید محمد بطحای در همایش نکوداشت خدمات فرهنگی و عمرانی 
دکتر محمدرضا حافظی رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز کشور که 
در دبیرستان تاریخی امام )ره( بروجرد برگزار شد، افزود: در سال 
تحصیلی جدید در کل کشور ۱۰۵ هزار مدرسه آماده بازگشایی 
هستند و هشت هزار کالس جدید به کالس های مدارس در سال 
تحصیلی جدید اضافه شده است.  وی اضافه کرد: تا پایان سال 
تحصیلی 97 تعداد ۱۰ هزار کالس جدید به کالسهای درس کشور 
اضافه خواهد شد.  وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: سهم خیرین 
مدرسه ساز در کشور در راستای مدرسه سازی به اندازه سهم دولت 

است فقط خیرین در گمنامی اقدام به مدرسه سازی می کنند. 
بطحایی افزود: متاسفانه در دولتهای قبلی با توجه به کمبود اعتبارات 
مدرسه سازی به امر مدرسه سازی توجه خاصی و ویزه ای نشده 

است. 

 آغاز سال تحصیلی با 14میلیون
 و 700هزار دانش آموز 

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص ۳.۵ میلیارد 
دالر ارز برای حوزه پزشکی با دستور رئیس جمهور خبر داد.

دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه افتتاح پروژه های دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این مبلغ ویژه مراکز 
دولتی بوده که با توجه به نوسانات ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان به 
حوزه سالمت و درمان تخصیص داده شده است. وی ادامه داد: به 
صورت کلی در شرق کشور بخصوص استان های خراسان رضوی، 
جنوبی و شمالی اقدامات خوبی در حوزه درمان صورت گرفته که 
مورد رضایت مردم است. هاشمی با بیان اینکه صرفه جویی اولویت 
اول وزارت بهداشت است، تصریح کرد: سعی کرده ایم هزینه های 
اضافی را کم کنیم با این شرط که خدمات کاهش پیدا نکند که در این 
خصوص مردم شاهد اقدامات خوبی هستند. وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: برخی اقالم و اقدامات که در 
پوشش بیمه اضافه بودند و در صورت حذف برای مردم ایجاد مشکل 
نمی کرد را حذف کرده ایم. وی اضافه کرد: هم پوشانی بیمه ها نیز 

صورت گرفته و امروز هر نفر فقط یک دفترچه بیمه دارد.

اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر ارز برای 
حوزه درمان با دستور رئیس جمهور

مفقودی 
سند مادر خودرو سواری سایپا ۱۴۱SXمدل ۱۳9۰ به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 
78۱ه۱8 ایران 7۲ با شماره موتور ۳77۴۳۰۵و شماره شاسی S۳۴8۲۲89۳۲8۱9۵به مالکیت 

نکانور اله فالحتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
با  به رنگ سفید صدفی روغنی  پژو ۲۰6 هاچ بک مدل ۱۳8۰  سند مادر خودرو سواری 
موتور ۵۳۳689۲و شماره شاسی 8۰6۰۱۳۰۲به  با شماره   8۲ ایران  ۱۱۵ه۱۲  پالک  شماره 

نکامالکیت عباس روحی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :سیدحسن حسینی   فرزند  سیدحسین به نشانی : آذربایجان 
غربی –شهر ستان خوی- شهر خوی-بلوار قمری اصل-کوچه اقا صادق-پالک ۲۱ 

محکوم علیه/ محکوم علیه: بهمن ولی زداه فرزند یداله نشانی  مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 
ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له سیدحسن حسینی 

محکوم به :بسمه تعالی
دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه97۰997۴6۳۴۴۰۰۵6۰     محکوم علیه محکوم است به مبلغ  ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ   ۱۲۰/۰۰۰  ریال از بابت اصل   هزینه ابطال تمبر  
با احتساب کلیه خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  حق خواهان و ضمنا نیم 

عشر دو لتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول دفتر شعبه  ۴ شوارای حل اختالف شهرستان خوی- معصومه علیزاده 

قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان خوی- شرفخانی 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد ۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و 
کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و۳ قانون اجرای  
محکومیت مالی ۱۳9۴(۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال  به 
منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی ۱۳9۴(. ۵- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

برگ اجرائیه 
محکوم له اصغر عظیم فر فرزند حسین به نشانی خوی خ ۲۲ بهمن –کوی دبیران 
کد پستی ۵8۱666۵699 و محکوم علیه علیرضا پورسیستانی فرزند علی   -مجهوال 
المکان   بموجب دادنامه شماره 97/۴۱9 مورخه 97/۳/۳۰ شورا ی حل اختالف  
نظر  تجدید  دادگاه   --- شماره—شعبه  دادنامه  وفق  که  طبیعی   منابع   ۲۰ شعبه 
استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه ابطال تمبروحق الوکاله وکیل وخسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم 
عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا 

نمایید.
اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه: ۱-پس  ابالغ  تاریخ  از  است  علیه مکلف  محکوم 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به 
نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه 

نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :محمد غنی زاده فرزند باقر به نشانی : آذربایجان غربی –

شهر ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳6۴ 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : میررحیم سید رضایی فرزندمیر محرم نشانی  مجهول 

المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بانک سپه  –جنب  –خیابان طالقانی  به نشانی  آذربایجان غربی -خوی  بخشعلی 
– ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد غنی زاده 

محکوم به :بسمه تعالی
دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه97۰997۴6۳۴۴۰۰۵۲۴     
۲/۵۰۰/۰۰۰   ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ   9۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل   هزینه 
دادرسی با احتساب کلیه خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  حق خواهان و 

ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول دفتر شعبه  ۴ شوارای حل اختالف شهرستان خوی- معصومه علیزاده 

قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان خوی- شرفخانی 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد ۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و 
کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و۳ قانون اجرای  
محکومیت مالی ۱۳9۴(۴- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی ۱۳9۴(. ۵- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد غنی زاده  فرزند باقر شغل آزاد   به نشانی خوی خ شهید کوچری 
شریفی  کاظم  علیه   محکوم  و  زرین  جام  –بازرگانی   امیربیگ  فلکه  به  نرسیده 
شماره97/۴۲۳  دادنامه  بموجب  المکان    -مجهوال  قاسم  فرزند  جهانی   قاضی 
مورخه  97/۳/۳۰ شورا ی حل اختالف  شعبه ۲۰ منابع طبیعی  که وفق دادنامه 
شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱6/۴۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه ابطال تمبروحق 
الوکاله وکیل وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در 
حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد 

اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس   
انتظامی از افزایش ۱۵ درصدی سفرها و کاهش 

جانباختگان سر صحنه حوادث رانندگی در نیمه 
نخست شهریورماه امسال خبر داد.

رالی  مراسم  افتتاحیه  در  مهری  تقی  سردار 
آزمایش  شهرک  از  که  خانوادگی  گردشگری 
آغاز شد، گفت: پلیس راهور به دنبال این است 
تا با اجرای برنامه های مختلف و نیز اقدامات 
ترافیکی  فرهنگ  ارتقای  راستای  در  فرهنگی 
منشاء اثر باشد و بتواند اقدامات موثری را انجام 

دهد.

درصد   ۳8 آمارها  برابر  اینکه  بیان  با  مهری 
و  خستگی  دلیل  به  رانندگی  تصادفات  از 
داده،  به جلو رخ  توجه  خواب آلودگی و عدم 
راحتی  به  که  می دهد  نشان  آمار  این  گفت: 
جلوگیری  تصادفات  از  درصد  از ۳8  می توان 

کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
با بیان اینکه تجربه سالیان گذشته نشان می دهد 
که شهریورماه پرترددترین ماه کشور و متاسفانه 

پرتصادف ترین ماه نیز است، گفت: خوشبختانه 
شهریورماه  نخست  نیمه  در  ما  آمارهای  برابر 
امسال تعداد سفرها رشد ۱۵ درصدی داشته و 
در عین افزایش سفر، تعداد جانباختگان صحنه 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  نیز  تصادفات 
قبل کاهش داشته است که امیدواریم این روند 
تا پایان شهریورماه نیز حفظ شود. البته پلیس 
راهور حتی یک جانباخته را نیز در تصادفات 

رانندگی زیاد می داند.

افزایش ١۵درصدی 
مسافرت و کاهش 
تصادفات جاده ای
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پرداخت غرامت بیمه بین المللی 
به خانواده های سانچی کلید خورد

دریافت مدارک شناسایی خانواده جانباختگان نفتکش 
سانچی که شانزدهم دی ماه پارسال در آب های چین 
به زودی غرامت  آغاز شده و  از یکشنبه  غرق شد، 
شرکت بیمه بین المللی »پی اند آی« به آنان پرداخت می 
شود. به گزارش زمان به نقل از ایرنا، شانزدهم دی ماه 
پارسال یک کشتی فله بر چینی حامل 6۴ هزار تن گندم 
در سواحل شانگهای چین به نفتکش ایرانی سانچی 
که حامل بیش از ۱۳۰ هزار تن میعانات گازی بود، 
برخورد کرد که در پی آن ۳۲ سرنشنین این نفتکش )۳۰ 
ایرانی و ۲ بنگالدشی( جان باختند. اقدام های فوریتی و 
ضربتی برای خاموش کردن شعله ها و تعیین وضعیت 
خدمه نفتکش ایرانی به دلیل گستردگی دامنه انفجارها 
و همچنین دمای بسیار زیاد حاصل از آتش سوزی بی 
ثمر ماند، زیرا نزدیک شدن به کشتی و حضور بلندمدت 
در آن برای بررسی وضعیت میدانی ناممکن بود و در 

نهایت سانچی پس از هشت روز غرق شد.
کارشناسان بین المللی و داخلی پس از چند ماه بررسی 
اعالم کردند: اعزام غواص به محل غرق شدن سانچی 
برای تفحص پیکر جانباختگان یا خارج سازی الشه 
نفتکش با توجه به شرایط جوی منطقه، عمق آب، 
طور  به  غواصی  محدودیت های  و  کشتی  شرایط 
قطع ناممکن است. به گزارش تارنمای شرکت ملی 
نفتکش، کلوپ بیمه ای پی اند آی باید غرامت خانواده 
جانباختگان را پرداخت کند اما به سبب مشکالت ناشی 
از تحریم تاکنون موفق به پرداخت مبالغ نشده است. 
بنابراین با تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفتکش، 
پرداخت غرامت از منابع این شرکت در دستور کار قرار 
گرفت. از یکشنبه )یازدهم شهریورماه( دریافت مدارک 
شناسایی از خانواده ها و انجام مراحل اداری آغاز شد 
و خانواده های جانباختگان سانچی در چند روز آینده 
از  به طور مستقیم  اند آی را  بیمه پی  سهم غرامت 
شرکت ملی نفتکش و طبق قرارداد پیمان جمعی بین 
این شرکت و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری 
ایران دریافت می کنند. مبلغ غرامت براساس واحد 
پولی مورد پذیرش در قرارداد پیمان جمعی که دالر 
آمریکاست، پرداخت می شود و همه کارکنان کشتی، 
فارغ از سمت، سابقه شغلی و ملیت، مبلغ خسارت را 

به طور کامل دریافت می کنند.
البته طبق قوانین داخلی و قوانین مربوط به پرداخت 
خسارت بیمه های بین المللی، پرداخت غرامت به آن 
دسته از خانواده جانباختگان سانچی که انحصار وراثت 
را انجام نداده اند تا زمان انجام امور قانونی مربوطه، 
امکان پذیر نیست.  از ۳۰ خانواده ایرانی سانچی تاکنون 
بقیه  اند و  انجام داده  انحصار وراثت را  ۱۱ خانواده 
قانونی  و  اداری  روال  انجام  در حال  نیز  ها  خانواده 

مربوط به انحصار وراثتند.

کوتاه از انرژی

رشد ۵۶ درصدی واردات نفت هند از ایران

آمارها نشان می دهد واردات نفت هند از ایران، در اوت ۵6 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، آمار رهگیری نفتکش ها نشان داد، هند در ماه 
اوت حدود ۵۲۳ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده است 
که ۵6 درصد نسبت به اوت سال ۲۰۱7 رشد داشت، اما ۳۲ درصد 
نسبت به ژوییه کاهش نشان داد. آمار به دست آمده از منابع بازرگانی 
نشان داد بخشی از این محموله ها در ژوییه بارگیری شده بودند و در 
اوت به مقصد رسیدند. برنامه واردات ساالنه پاالیشگاه های دولتی 
دونالد  مه  ماه  تصمیم  از  پیش   ۲۰۱8-۲۰۱9 مالی  سال  برای  هند 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای خروج از برجام و وضع مجدد 

تحریم ها علیه ایران نهایی شده بود. 
یک مقام دولتی هندی گفت: هند که بزرگترین مشتری نفت ایران 
نخواهد کرد و  متوقف  را  ایران  نفت  واردات  است،  از چین  پس 
روز  دیدار  از  پس  را  ایران  نفت  خرید  زمینه  در  خود  استراتژی 
پنجشنبه با مقامات آمریکایی نهایی خواهد کرد. در فاصله آوریل تا 
اوت که پنج ماه نخست سال مالی ۲۰۱9-۲۰۱8 هند است، واردات 
نفت این کشور از ایران ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد کرد و به 6۴6 هزار و ۲۰۰ بشکه در روز رسید. شرکت »ایندین 
اویل« که بزرگترین پاالیشگاه هند است، حدود ۴ میلیون بشکه نفت 
ایران را در اوت وارد کرد که معادل حدود ۱۳۴ هزار بشکه در روز 
بود. شرکت »بهارات پترولیوم« حدود ۱۳۱ هزار بشکه در روز نفت 
اینداستریز« و  ایران را در اوت دریافت کرد. شرکتهای »ریالینس 
ایران را خریداری نکردند در  پترولیوم« در اوت نفت  »هندوستان 
حالی که آمار ماهانه شرکت پاالیشگاه و پتروشیمی مانگالور و»نایارا 
انرژی« تغییر چندانی نداشت و به ترتیب حدود ۱۲۰ هزار و ۱۳8 
هزار بشکه در روز بود. بر پایه آمار، واردات نفت هند از ایران در 
فاصله ژانویه تا اوت سال ۲۰۱8 به میزان ۲۱ درصد در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۲۰۱7 رشد داشت و به 6۰۰ هزار و ۴۰۰ بشکه 

در روز رسید.

خرید نفت چین از ایران رکورد زد 

آمارهای موسسه گلوبال پالتس نشان می دهد، واردات نفت چین 
از ایران در ماه اوت و در آستانه آغاز تحریم های نفت آمریکا علیه 
ایران به رقم بی سابقه 87۴ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. 
آمارهای موسسه گلوبال پالتس نشان می دهد، واردات نفت چین 
از ایران در ماه اوت و در آستانه آغاز تحریم های نفت آمریکا علیه 
ایران به رقم بی سابقه 87۴ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. 
آخرین رکورد ثبت شده برای خرید نفت چین از ایران مربوط به 
آوریل ۲۰۱۴ است که این کشور 8۰۳ هزار بشکه در روز از ایران 
نفت خریده بود. بدین ترتیب میزان نفت خریداری شده چین از 
ایران در بازه زمانی ژانویه با اوت روزانه ۳۰۴.۰۵ میلیون بشکه بوده 
که ۳۲.۲ درصد باالتر از ۲۲9.99 میلیون بشکه خریداری شده در 

کل سال ۲۰۱7 بوده است. 
انتظار می رود به رغم تحریم ها، چین همچنان بزرگترین مشتری 
بماند، زیرا پکن همواره گفته که روابط تجاری  با قی  ایران  نفت 
میان دو کشور با وجود تحریم ها روند عادی خود را ادامه می دهد.

نفت در جهان

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با برنامه ریزی 
و مدیریت توانمند وزارت نفت شاهد استمرار صادرات نفت ایران 
خواهیم بود و ثابت می کنیم که ادعای آمریکا مبنی بر متوقف کردن 

صادرات نفت ایران واهی است. 

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، عبدالحمید خدری با اشاره 
به وظیفه سنگین وزارت نفت در شرایطی که آمریکا درصدد فشار و 
تحریم اقتصادی ایران است، گفت: طرح ها و پروژه هایی در صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی به بهره برداری رسیده است که ما در دوران 

تحریم بودیم و امروز هم در دوره ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در فکر تحریم های جدید است، پروژه های بسیاری در صنعت 

نفت به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: آمریکا مدعی شده است که صادرات نفت ایران را متوقف 
خواهد کرد، در حالی که ممکن نیست. ما در دوران هشت سال جنگ 
تحمیلی به هر نحوی نفت خود را صادر کردیم و تولید نفت متوقف 
نشد، در شرایط کنونی و با اجرای تحریم نیز نفت خود را تولید و صادر 
خواهیم کرد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که استمرار 
صادرات نفت کشور نماد پیروزی ملت ایران در مقابل تحریم های 
آمریکاست، تصریح کرد: با برنامه ریزی و مدیریت توانمند وزارت نفت، 
شاهد این موفقیت خواهیم بود و ثابت می کنیم که ادعای آمریکا مبنی بر 
متوقف کردن صادرات نفت ایران واهی است. در همین حال، حسین 
امیری خامکانی، نایب رئیس اکمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
نیز در این باره به خبرنگار شانا گفت: ایران با دیپلماسی، محموله های 
نفت خام را به بازارهای جهانی صادر می کند و بدون تردید مشکلی 

برای فروش طالی سیاه ایجاد نمی شود.
وی با اشاره به این که اوپک توان جایگزینی ایران را ندارد، افزود: فعاالن 
بازار جهانی نفت می دانند که نبود ایران تاثیر خود را به سرعت بر 
این بازار می گذارد و قیمت ها را بیش از این باال می برد و هزینه های 
خریداران نفت را افزایش می دهد. امیری خامکانی عنوان کرد: ایران 
اما نفت خود را می فروشد، زیرا نفت ما  سال هاست تحریم است، 

خریداران خود را دارد و کشورهایی نیازمند نفت ایران هستند.

نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی مطرح کردند:

ادعای آمریکا درباره توقف کامل صادرات نفت ایران واهی است

مفقودی
 برگ سبزو سند کمپانی  خودروی سواری پژو ۲۰6 آریان مدل ۱۳89 به رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک۲۳۱ق86ایران 7۲ شماره موتور۱۳۳89۰۰۲777و  شماره 

شاسیNAAP۴۱FD9AJ۲8۱۳۲۲ به مالکیت ابوالقاسم احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه   9۳۰9988۴۰۴8۰۰۴68 کالسه  پرونده 

روانسر)۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 97۰9978۴۰۱۴۰۰۵۵۳
متهمین:

۱-آقای بایزید فرجی فرزند عبداله ۲-آقای سیوان محمد علیان فرزند حسینعلی 
محمدعلیان   حسینعلی  آقای   -۴ حسینعلی  فرزند  محمدعلیان  کیهان  آقای   -۳
فرزند گل محمد با وکالت آقای روح اله نوری فرزند نصرت اله به نشانی کرمانشاه 
– روانسر – کرمانشاه خ شریعتی، مقابل کوچه ثبت ساختمان مرادیان، طبقه ۲ 

واحد ۳
۵- آقای سیروان محمد علیان فرزند حسینعلی با وکالت آقای شهاب ایوان نشان 
ساختمان  آزادی،  سینما  جنب  فردوسی  خ   - کرمانشاه  نشانی  به  عباس  فرزند 
ایرانیان، طبقه 6، واحد7 و آقای روح اله نوری فرزند نصرت اله به نشانی کرمانشاه 
– روانسر - کرمانشاه خ شریعتی، مقابل کوچه ثبت ساختمان مرادیان، طبقه ۲، 

واحد ۳
6- خانم پروین مرادی فرزند لطف اله 7- آقای نوید فرجی فرزند عبداله همگی 
به نشانی روانسر روستا ی قوری قلعه 8- خانم مینو قادری فرزند حیدر با وکالت 
 – نشانی کرمانشاه - شهرک شهید نجفی  به  ابراهیمی فرزند حسن  بابک  آقای 

ئخیابان ۳۵ متری - کوی هشتم – درب اول جنوبی – کدپستی 67۱967۴6۳۵
فرزند  حیدری  احمد  آقای  وکالت  با  آقامراد  فرزند  باویسی  سیروس  آقای   -9

عبداله به نشانی کرمانشاه - چهار راه ارشاد - چهار راه بنت الهدی
اتهام ها: ۱- نگهداری تصاویر مبتذل

۲- رابطه نامشروع )غیر از زنا(
۳- ربودن مال غیر 

۴- آدم ربایی و ایراد جرح با چاقو و تهدید با چاقو و اخاذی 
۵- مشارکت در ضرب و جرح عمدی
6- توهین به اشخاص عادی و فحاشی

به تاریخ امروز ۱۳97/۰6/۰۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه کیفری 
کالسه  پرونده  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  روانسر  شهرستان   ۲
موصوف تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
  ))رای دادگاه((

در خصوص اتهام  آقایان ۱- سیروان محمد علیان ۲- کیهان محمد علیان فرزندان 
حسینعلی با وکالت آقای روح اله نوری دائر بر آدم ربایی موضوع شکایت آقای 
سیروس باویسی با وکالت آقای احمد حیدری نظر به جامع اوراق و مندرجات 
پرونده، تحقیقات انجام شده مضبوط در پرونده، گزارشات واصله، و با در نظر 
داشتن رای شعبه محترم چهل و هفتم دیوان عالی کشور و نیز با توجه به اظهارات 
متناقض و متضاد متهم پرونده با دیگر متهمین به شرح ماخوذه در صفحات ۵۱۰ 
تا ۵۲۰ پرونده با اظهارات سابق ایشان و با توجه به نحوه و کیفیت ارتکاب بزه 
با  و دفاعیات بالوجه فاقد پشتوانه ی عقلی و منطقی متهم در جلسه دادگاه لذا 
احراز و انتساب بزه معنونه به متهمین و با در نظر داشتن این مورد که متهمین 
اقدام به انتقال شاکی با تهدید و با استفاده از وسیله نقلیه از محلی به محل دیگر 
نموده و ایضاء سوء نیت مشارالیهم در اقدام خود که همان اختالف حاصله سابق 
و ایراد صدمه بدنی بوده و توجها » به نحوه ارتکاب بزه که با استفاده از وسیله 
نقلیه انجام پذیرفته که حسب ماده 6۲۱ قانون مجازات اسالمی از موارد مشدده 
به متهمین  بزه معنونه  انتساب  با احراز و  لذا  اعمال کیفر محسوب می گردد  در 
موصوف و مستندا » به مواد ۲ و ۱9 قانون مجازات اسالمی مصوب 9۲ و با تطبیق 
عمل ارتکابی با ماده 6۲۱ قانون مذکور بخش تعزیرات مصوب 7۵ حکم به تحمل 
پانزده سال حبس تعزیری درجه سه صادر و اعالم می دارد در خصوص محکوم 
بودن و وضعیت فردی و  به جوان  با توجه  اول )سیروان محمد علیان(  ردیف 
فقدان سابقه موثر و نیز علت و انگیزه ارتکاب بزه لذا با اختیارات حاصله از بند 
با دو درجه تخفیف  قانون مذکور بخش عمومات  نیز ماده ۳8  ماده ۳7 و  الف 
مجازات اعمالی را به پنج سال حبس تعزیری درجه پنج تقلیل داده نسبت به دیگر 
محکوم پرونده با توجه به عدم حضور ایشان در ارائه دفاعیات و متواری بودن 
نامبرده را شایسته اعمال تخفیف ندانسته و نیز اعالم می گردد در راستای ماده ۲7 
قانون مجازات اسالمی مصوب 9۲ مدت بازداشت قبلی محکوم در این پرونده از 
مدت حبس اعمالی کسر خواهد گردید. رای صادره با توجه به حضور محکوم 
ردیف اول و وکیل محکوم ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
دو  کیفری  دادگاه  اول  شعبه  دفتر  مدیر   - اداریست  و  اصل  با  برابر  رونوشت 

شهرستان روانسر - آمینه وهابی
 مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر

دادنامه 
پرونده کالسه 97۰9988۴۰۱۴۰۰۰۳۴شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهر روانسر )۱۰۱ 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 97۰9978۴۰۱۴۰۰۵۴7
شاکی:

مدیریت جهاد کشاورزی با نمایندگی خانم سروه نادری فرزند ناصر به نشانی روانسر 
–خ اصلی جهاد کشاورزی روانسر

متهم:  آقای نریمان خسروی به نشانی روانسر – روستای ده لیلی
اتهام :ساخت و ساز غیر مجاز

به تاریخ امروز۱۳97/۰6/۰۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو 
شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف 
تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وبا استعانت 
از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. 
»رای دادگاه«

کاربری  تغییر  بر  دائر  الو  محمد  فرزند  خسروی  نریمان  آقای  اتهام  خصوص  در 
وبه   ۱۳ بخش  اصلی    ۳ پالک  لیلی  ده  قریه  روستای  در  واقع  کشاورزی  اراضی 
مربع موضوع   متر  میزان سیصد و چهل و هشت  احداث   با  و  مجاز  غیر  صورت 
شکایت و گزارش اداره جهاد کشاورزی شهرستان روانسر با نمایندگی خانم سروه 
نادری بدین شرح که اداره شاکی با تقدیم شکوائیه  وارائه ادله و مستندات خود به 
دادسرای شهرستان روانسر خواستار رسیدگی به اتهام متهم به شرح پیش گفته بوده 
که از مرجع محترم تحقیق با استناد به رای وحدت رویه شماره 7۵9 هیات عمومی 
دیوان عالی کشور مورخ 96/۴/۲۰ و با تکیه بر نسبی بودن مجازات بزه معنونه )جزای 
نقدی( پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به این دادگاه ارسال داشته ، النهایه با عنایت 
انجام شده ۳-تصاویر  اداره جهاد کشاورزی ۲-تحقیقات  به ۱-شکایت و گزارش 
ماخوذه از محل و اقدامات متهم و نیز عدم حضور متهم در دفاع از از اتهام نسبی و 
صرفا حضور همسر ایشان جهت ارئه  ارائه دفاعیات که می تواند قرینه ای بر پذیرش 
اتهام انتسابی باشد و نیز با در نظر داشتن صالحیت رسیدگی مستقیم به پرونده توسط 
این دادگاه مطروحه به جهات اعالمی از جمله رای وحدت رویه مذکور و نیز با در 
نظر داشتن این امر که هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی و ساخت 
و ساز و اقداماتی این چنینی که به نظر جهاد کشاورزی مانع از تداوم تولید و بهره 
برداری و استمرار کشاورزی شود و بدون مجوز از کمیسیون مربوطه صورت پذیرد 
جرم و مرتکب مستحق مجازات می باشد در واقع تشخیص این امر که تشخیص تغییر 
کاربری اعالم جرم با وزارت جهاد کشاورزی که به سازمان های استان و شهرستان ها 
واگذار گردیده لذا با احراز و انتساب بزه معنونه به متهم موصوف و مستندا به مواد ۲ 
و ۱9 قانون مجازات اسالمی مصوب 9۲ بخش عمومات و مواد ۱و۲و۳ قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳7۴ و با اصالحات بعدی در سال ۱۳8۵ و 
نیز با در نظر داشتن صورتجلسه کمیسیون تقدیم و ارزیابی اراضی زراعی و باغات به 
شرح ص ۲۲و ۲۳ که قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغیر کاربری 
را در هر متر مربع هشتصد هزار ریال تعیین نموده عالوه بر اعاده وضع به حالت 
سابق، حکم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد و پنجاه و شش میلیون هشتصد 
هزار ریال در حق صندوق دولت صادر و متعاقبا با توجه به علت و انگیزه ارتکاب 
بزه و نیز نوع جرم و نیز اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب متهم لذا در راستای 
بند)ت(  ماده ۳8 و ماده ۳7 قانون مجازات اسالمی با دو درجه تقلیل مجازات به 
پرداخت یکصدو هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه چهار صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان کرمانشاه می باشد./خ
رو نوشت برابر اصل و اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

روانسر – آمینه وهابی
مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم به آقای مهدی محمدی فرزند عبدالمجید موضوع 
شکایت آقای حمید خضری به اتهام مشارکت در جعل سند عادی مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96۰9988۴۰۴8۰۰۴۲6 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 
دو شهر روانسر )۱۰۱جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳97/۰8/۰۱ ساعت  
۱۰:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
قاضی دادگاه کیفری شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر روانسر )101 جزایی سابق(-مسعود نوری

مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر گفت: پیشرفت فیزیکی طرح 
توسعه میدان نفتی آذر شرایط مطلوبی دارد و پیش بینی می شود 
 98 سال  ماه  شهریور  نفتی،  میدان  این  دائم  فرآورش  تأسیسات 

راه اندازی شود. 
به گزارش زمان به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن(، 
کیوان یاراحمدی در پانزدهمین نشست کمیته مشترک مدیریت طرح 
توسعه میدان نفتی آذر اظهار کرد: فعالیت های مرتبط با تأسیسات 
گازی این طرح سال آینده به ثمر می نشیند و پیشرفت فیزیکی طرح 

شرایط مطلوبی دارد و طبق برنامه ریزی ها در حال اجراست.
وی افزود: با استقرار کمپرسورهای مربوط به واحد فرآورش دائم، 
گازهای همراه تولیدی نفت از این میدان به مقصد ان جی ال در دست 

ساخت شهر دهلران، امکان پذیر خواهد شد.

راه اندازی تأسیسات فرآورش میدان 
نفتی آذر در تابستان۹۸

وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن اعالم کرد این کشور به آمریکا فشار 
می آورد تا ادامه واردات نفت ژاپن از ایران ممکن شود. هیروشیگه سکو، 
وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن اعالم کرد که دولت این کشور به 
آمریکا فشار می آورد تا بگذارد ژاپن به واردات نفت از ایران ادامه دهد 
.وی با تأکید بر این که دولت ژاپن قصد ندارد به پاالیشگران ژاپنی درباره 
واردات نفت از ایران دستورعملی ارائه کند، گفت: هر شرکت درباره 
دریافت نفت خام از ایران، تصمیم و واکنش خود را دارند. این وزیر 
ژاپنی افزود: در هر صورت، دولت قصد دارد مذاکراتی مصرانه با آمریکا 
داشته باشد تا واردات نفت از ایران را ادامه دهد. سکو در شرایطی این 
سخنان را اعالم کرد که پاالیشگران ژاپنی از دولت این کشور می خواهند 
برای دریافت معافیت از تحریم های ضد ایرانی آمریکا تالش کند، زیرا 

آنها عالقه مندند سطح واردات نفت خود را از ایران حفظ کنند.

اصرار ژاپن برای معافیت از 
تحریم های ضد ایرانی 

با سپری شدن مراحل اجرای فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
فاز چهارم این پاالیشگاه با هدف فرآورش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه 

میعانات گازی احداث و راه اندازی می شود.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پاالیش  و پخش فرآورده های 
نفتی، با نزدیک شدن به مراحل پایانی اجرای پروژه فاز سوم پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس، فاز چهارم این پاالیشگاه نیز ساخته 
می شود. اجرای فاز چهارم آغاز شده است و در ادامه پروژه های 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات 
گازی جهان، از سوی متخصصان داخلی طراحی و اجرا می شود. با 
اجرای این فاز، روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی برای تولید 
بنزین و نفت گاز با استاندارد یورو ۵ به حجم خوراک و تولید این 

پاالیشگاه افزوده خواهد شد.

فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
ساخته می شود 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در عرضه های قبلی نفت در 
بورس، وزارت نفت قیمت را به حدی باال اعالم کرد که معامله ای 
صورت نگیرد؛ در واقع کارشکنی وزارت نفت از آنجا شروع شد و در 
حال حاضر نیز ادامه دارد. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمدرضا 

پورابراهیمی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به ضرورت راه اندازی بورس نفت برای مقابله با تحریم های نفتی گفت: 
پیش از جریان تحریم ها ما تمام تالشمان این بود که کمک کنیم دولت 
از تصدی گری خارج شود. وی افزود: یکی از این عرصه ها هم ایجاد 
ساختاری شفاف برای خرید و فروش نفت است که برای مثال در بورس 
انرژی، یا نفت یا کاال این عرضه و تقاضا صورت گیرد اما مقاومت های 

شدیدی صورت گرفت.
پورابراهیمی در خصوص دالیل شکست تجربه های قبلی عرضه نفت 
در بورس اظهار داشت: من خاطرم هست که در دولت احمدی نژاد هم 
وقتی که حتی وزیر نفت و وزیر اقتصاد در بورس کاال، معامالت نفت 

خام را افتتاح کردند، وزارت نفت به حدی قیمت را باال اعالم کرد که 
معامله ای صورت نگرفت، در واقع کارشکنی وزارت نفت از آنجا شروع 
شد و در حال حاضر نیز ادامه دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ادامه داد: در حال حاضر هم همان مقاومت ها وجود دارد؛ ما تالشمان 
این است که در شرایطی که با تحریم روبرو هستیم، از ظرفیت بخش 

خصوصی در بورس کاال یا انرژی به صورت شفاف استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در اینجا مهم این است که دولت نفت را عرضه کند و 
بخش خصوصی نفت را خریداری نماید و خودش صادرات را انجام 
دهد، لذا یکی از راه های مقابله با تحریم نفتی، همین عرضه نفت در 

بورس است.

 کارشکنی وزارت نفت
 درباره عرضه نفت در بورس 

همچنان ادامه دارد 
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جلوگیری از احتکار با اجرای سامانه جامع انبار

با   مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
توجه به بهره برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار 

موضوعیت خود را از دست می دهد.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  قبله  ازمهر، محمد  نقل  به  زمان  به گزارش 
بهره برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت 
خود را از دست می دهد، چرا که نقشه حرکت کاال برای سیاستگذار 
و تصمیم گیر مشخص است و در این مسیر، کاال در کوتاه ترین و 
بهینه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده خواهد رسید.مدیرکل 
دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند مبنای 
ایجاد سامانه ملی جامع انبار در قانون مبارزه با قاچاق کاال پیش بینی 
شده است اما به دلیل اهمیت این سامانه، شکل گیری و راه اندازی 
آن تغییرات جدی را در نقشه تجارت ایران ایجاد خواهد کرد.قبله با 
تاکید بر اینکه راه اندازی این سامانه از دو سال پیش در دستور کار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اضافه کرد: تاکید 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت بر تمرکز و راه اندازی هر چه سریع تر 
این سامانه در کنار حمایت های معاون امور اقتصادی و بازرگانی سبب 
شد در کوتاه ترین زمان ممکن این سامانه وارد مرحله اجرایی شود.وی 
افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بدون وقفه طراحی سامانه 
جامع انبار را در دستور کار قرار داد و نهایتا از ابتدای آبان سال ۱۳9۵ 
سامانه در سراسر کشور به منظور ثبت اطالعات انبارها شروع به کار 
کرد.قبله تاکید کرد: فاز دوم این سامانه از ابتدای شهریورسال جاری 
اجرایی شده است و به منظور روان سازی عملیات اجرا نیز همایشی 
یک روزه با حضور نمایندگان همه استان ها برگزار شد.وی در ادامه 
با اشاره به ابالغ الزام ورود و خروج کاالهای اساسی و اقالم تحت 
شمول تشدید مبارزه با احتکار در سامانه از سوی استانها تصریح کرد: 
قطعا این سامانه شفافیت را در اقتصاد کشور و فضای کسب و کار به 
ارمغان خواهد آورد و ثمرات آن به زودی در عرصه اقتصاد آشکار می 
شود.قبله با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از احتکار تا کنون ۵۱۰ 
هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است،افزود: پیش از 
این ذات انبارداری، عدم اعالم موجودی انبار بود و این فرهنگ سالیان 
طوالنی وجود داشت. اما امروز در سایه شفافیت، انبارداران نیز باید 
بپذیرند که به قوانین مصوبی که اجرای آن،سود خود آنها را نیز در 
بردارد ،تن بدهند.به گفته وی فعالیت انبار رسمی منوط به اظهار و 

اعالم موارد خواسته شده در سامانه جامع انبار است.

سهم 7 درصدی تعاونی ها از اقتصاد

معاون برنامه ریزی اتاق تعاون ایران گفت: در قانون، سهم تعاونی ها 
از اقتصاد کشور ۲۵ درصد است؛ اما متاسفانه تعاونی حدود 7 درصد 

از این سهم را به خودشان اختصاص داده اند
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی مطیع جهانی در خصوص جایگاه 
و کارکرد تعاونی ها در اقصاد ایران، اظهار داشت: نقش مهم تعاون در 
فرآیند توسعه جوامع نیز باید معطوف به رشد اقتصادی آنها باشد که 
این امر با تاکید بر ویژگی های اقتصادی شرکت های تعاونی صورت 
می گیرد.وی افزود: حوزه تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور 
بر اساس ماده ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در اوایل سال 9۰ به منظور 
تبیین سیاست های کلی اصل ۴۴ در خصوصی سازی بخش های 
دولتی تدوین شده است.وی گفت: در حوزه جهانی در کشورهای 
مختلف آمار مشارکت تعاونی ها در اقتصاد بسیار باالست و نزدیک 
به سه میلیون شرکت تعاونی با عضویت یک میلیارد و ۲۰۰ هزار نفر 
در جهان برای ۲۵۰ میلیون نفراشتغال ایجاد کرده اند.مطیع جهانی 
ادامه داد: حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت شاغل در جهان در بخش 
تعاون مشغول به کار هستند که این رقم قابل توجهی است و این امر 
بیانگر اعتقاد جهانی به حوزه تعاون برای رشد اقتصاد است.وی بیان 
کرد: تا پایان 6 ماهه سال 96 حدود 9۳ هزار تعاونی فعال با عضویت 
۱۰ میلیون نفر داشتیم که اشتغالزایی در این بخش در همین مدت 
حدود یک میلیون 6۰۰ هزار نفر در کشور بوده است.مطیع جهانی 
توضیح داد: ما در کشور ۵۲ درصد تعاونی های تولیدی، ۱7 درصد 
تعاونی ها توزیعی و ۳۱ درصد تعاونی های خدماتی داریم.وی یادآور 
شد: در بیشتر رشته فعالیت های اقتصادی در سطح کشور مخصوصا 
در حوزه فعالیت های کشاورزی 7 درصد از تولید شیر، ۱8 درصد 
تولید گوشت، ۲۲ درصد از تولید مرغ، ۱۱ درصد تولید تخم مرغ، 
۱9 درصد تولیدات باغی ، 9۰ درصد امور صید و صیادی و حدود 6 
درصد از تولید عسل کشور مربوط به تعاونی ها می شود.معاون برنامه 
ریزی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در مباحث دانش بنیان نیز تا پایان 
مرداد ماه سال 97، ۱6۱ شرکت تعاونی دانش بنیان فعال در کشور 
داشته ایم که دو هزار ۲87 نفر عضو این تعاونی ها هستند و میزان 7 
میلیارد ریال هم رقم سرمایه گذاری در این تعاونی ها بوده است.مطیع 
جهانی تاکید کرد: در قانون سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور ۲۵ درصد 
است اما متاسفانه تعاونی حدود 7 درصد از این سهم را به خودشان 
اختصاص داده اند و این امر ناشی از این است که در کشور به روح 
تعاون و فرهنگ سازی در این زمینه توجه نشده است.وی در پایان 
گفت: مشکل عمده تعاونی ها در تامین نقدینگی است اگر بتوانیم از 
طریق جذب سرمایه برای افزایش توان اقتصادی شرکت ها حمایت 
دولت را داشته باشیم قطعا می توانیم در حل معضالت اقتصادی جامعه 

موفق تر عمل کنیم.

رشد واردات قطعات خودرو در ۵ ماهه نخست 

بر اساس آمارهای گمرک، واردات قطعات خودرو در ۵ ماهه نخست 
امسال رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان 
می دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری 88۰ میلیون دالر قطعات منفصله 
پارسال ۱۰۳  با مدت مشابه  خودرو وارد کشور شده که درمقایسه 
درصدرشد داشته است.این قطعات ، برای مونتاژ خودروهایی وارد 
کشور شده که عمق داخلی سازی آنها کمتر از ۳۰ درصد است.درهمین 
مدت ۱8۳ میلیون دالر نیز قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهایی با 
ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به ۵ ماهه 

نخست پارسال ،رشد ۵7 درصدی داشته است.

خبر

 واگذاری 71 شرکت دولتی 
به ارزش 3/۵هزار میلیارد تومان

در  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  مشاور 
یکسال گذشته، ۱9۰ بنگاه به ارزش بیش از ۲8۰ هزار 
میلیارد ریال قیمتگذاری و عرضه شد که از این میزان، 
7۱ بنگاه به ارزش ۳۵ هزار میلیار ریال واگذار شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدجعفر سبحانی، 
 ۳7 تا  شده  موفق  خصوصی سازی  سازمان  افزود: 
درصد عرضه ها از لحاظ تعداد و ۱۲ درصد بنگاه را 
از نظر ارزش، به بخش خصوصی واگذار کند که این 
میزان، بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های 
افزود: در دولت دوازدهم،  یازدهم است.وی  دولت 
عالوه بر اینکه با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت 
های غیرقابل واگذاری، موافقت نشد؛ بلکه رفع موانع 
واگذاری بخش بزرگی از شرکت ها نیز در دستور 
کار قرار گرفت.سبحانی اضافه کرد: فهرست بنگاه 
های مصوب قابل واگذاری امسال نزدیک به ۲ برابر 
فهرست مصوب بنگاه های قابل واگذاری در سال 
۱۳96 است. این در حالی است که در دولت یازدهم 
و دوازدهم ۴7۰ هزار و 87۲ میلیارد ریال از سهام و 
دارایی متعلق به دولت و شرکت های دولتی واگذار 
شده که این میزان واگذاری معادل ۳۲ درصد ارزش 
کل واگذاری های انجام شده است.وی، قطعی شدن 
قرارادادهای منعقده در دولت های گذشته بابت رد 
دیون دولت از جمله ۱۱۵ هزار میلیارد ریال به صندوق 
ارزش  افزایش  دلیل  را  فوالد  کارکنان  بازنشستگی 
واگذاری ها به شیوه انتقال مستقیم سهام به طلبکاران 
در این دوره بیان کرد و افزود: با توقف فرآیند رد دیون 
دولت از محل واگذاری، سهام خصوصی سازی وارد 
مدار رقابتی جدیدی شد به طوری که سهم بخش 
خصوصی واقعی در دولت یازدهم به 67 درصد و 
در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد حجم کل واگذاری 
ها رسید.وی گفت: از سال ۱۳8۰ تا پایان مردادماه 
امسال در مجموع ۲ هزار بنگاه در فهرست بنگاههای 
قابل واگذاری قرار گرفت که از این تعداد، ۱۳7۱ بنگاه 
)69 درصد( یا به طور کامل واگذار و یا از فهرست 
واگذاری ها خارج شد؛ چهار بنگاه دارای پیشنهاد 
انتقال به گروه سوم و خروج از فهرست هستند و 
6۲۵ بنگاه نیز در حال واگذاری اند.سبحانی درباره 
سهام عدالت نیز گفت: ۴۰ میلیون نفر از مشموالن 
سهام عدالت شماره شبای خود را وارد سامانه کرده 
اند. وی افزود: سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود بین 
مشموالن سهام عدالت توزیع شد؛ در واقع 98 درصد 
سود خود را دریافت کردند و فقط باقیمانده مشموالنی 
که شماره شبای خود را با تاخیر وارد سامانه نموده 
اند نیمه اول شهریورماه سود خود را دریافت خواهند 
اظهارداشت:  نمود.مشاور سازمان خصوصی سازی 
سود سهام عدالت سال آینده از امسال بیشتر خواهد 
بود؛ پیش بینی شده سود سهام عدالت سال 96 که 

امسال پرداخت می شود ۵ هزار میلیارد تومان باشد.

ترخیص روزانه ۲۵۰۰ کانتینر کاال 
از گمرک شهیدرجایی

مدیرکل گمرک شهیدرجایی بندرعباس گفت: روزانه 
۲۵۰۰ کانتینر کاال از این گمرک ترخیص می شود و 
عمده این کاالها، استراتژیک، اساسی، مواد اولیه و 

قطعات خودروسازی است.
ازمهر، علیرضا دشتانی در  به نقل  به گزارش زمان 
بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: روزانه ۲۵۰۰ 
کانتینر کاال از این گمرک ترخیص می شود و عمده 
این کاالها، استراتژیک، اساسی، مواد اولیه و قطعات 
رجایی  شهید  گمرک  است.مدیرکل  خودروسازی 
بندرعباسافزود: عمده این کاالها، استراتژیک، اساسی، 
مواد اولیه، قطعات خودروسازی و مواد اولیه است.
وی با اشاره به مشکالت پیش آمده برای واردکنندگان 
در ۳ ــ ۲ ماه اخیر به واسطه نوسانات نرخ ارز گفت: 
این مشکالت از ۱۰ روز پیش با مصوبه دولت درباره 
معاف شدن ۳ هزار و ۴7۰ قلم از کاالهای وارداتی 
از پرداخت مابه التفاوت ارزی رفع شده است.دشتانی 
در  همچنان  مشکالت  برخی  است  ممکن  گفت: 
ترخیص کاال وجود داشته باشد که البته بیشتر از ۴ 
روز به طول نمی انجامد.وی افزود: واردکنندگان با تعهد 
به بانک های عامل می توانند تا 7۰ درصد کاالیشان 
را از گمرک ترخیص کنند و واردکنندگانی هم که 
مشکل موجودی نقدی دارند می توانند تا 6۰ درصد 
کاالهایشان را از گمرک ترخیص نمایند.وی اضافه 
کرد: در ۵ماهه ابتدای امسال مواد اولیه ترخیصی از این 
گمرک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد 

افزایش داشته است.

سامانه هوشمند جامع اموال 
تملیکی در انتظار تامین اعتبار

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
گفت: سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی به شرط 

تامین اعتبار، به مرحله عملیاتی می رسد.
قسوریان  جمشید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اموال  جهرمی در خصوص سامانه هوشمند جامع 
تملیکی، اظهار داشت: تکلیف قانونی برای سامانه 
مقدمات  که  داریم  تملیکی  اموال  جامع  هوشمند 
راه اندازی آن نیز فراهم شده است.وی افزود: کارهای 
پژوهشی و روش نرم افزاری سامانه انجام شده و با 
هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در حال 
تکمیل،  صورت  در  داد:  ادامه  است.وی  تکمیل 
این سامانه به سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه 
تعزیرات وصل و روند کار نسبت به قبل دقیق تر انجام 
می شود.جهرمی یادآور شد: این سامانه ارتباط مناسبی 
به  از مشکالت  بسیاری  ایجاد کرده و  متولیان  بین 
خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را حل 
می کند.وی گفت: به شرط تامین اعتبار، بهره برداری 

از این سامانه به مرحله عملیاتی می رسد.

خبر

آگهی ابالغ وقت دادرسی
جوانرود  دادگستری  اول   شعبه   97۰۴9۱ کالسه  پرونده   موجب  به 
آقای / عادل مرادپور فرزند عبداهلل  با وکالت سروش تنهای دادخواستی 
آدرس  به  انور  فرزند  انور  رزگار   / آقای  به طرفیت  مطالبه  به خواسته 
مجهول المکان تقدیم این شعبه نموده که در جریان رسیدگی قرار گرفته  
و وقت رسیدگی برای روز 97/7/۱۵  ساعت۱۳ تعیین شده است که 
تجویز  به  و  دادگاه  اجازه  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت  از  تا خوانده  االنتشار آگهی میشود  کثیر 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند در غیر این صورت دادگاه وفق قانون غیابا 

رای خواهد داد/
مدیر دفتر شعبه اول دادگستری شهرستان جوانرود-مالح 

ادامه از صفحه 1
همچنین بسته ای دیگر در راستای پشتیبانی از پیمان کارانی است که 
قیمت مصالح ساختمانی در قراردادهایشان افزایش پیدا کرده است 
و دولت باید اقداماتی جبرانی برای این دسته از افراد را نیز درنظر 
بگیرد. این پنج بسته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته 
است.وی خاطرنشان کرد: همگی این بسته های حمایتی به عنوان 
بخشی از برنامه جامع مقابل با تحریم در حال بحث و بررسی است. 
بخشی از این برنامه های سیاستی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سه قوه مطرح شد و برای اینکه بتوانیم به شکل مناسبی آثار ناشی از 
تحریم ها به حداقل برسانیم مصوباتی وجود داشت که رهبر محترم 
نیز برای مصوبات این شورای عالی ضمانت اجرا قائل شدند و 
الزم االجرا برای همه دستگاه ها اعالم کردند.وی در رابطه با افزایش 
حقوق کارمندان اظهار کرد: در این رابطه در مدت زمان مناسب بسته 
حمایتی از سوی دولت تهیه کردیم، به نتیجه رسیده و به فرجام برسد 
و در زمان مناسب اطالع رسانی خواهد شد. نکته دیگر این است که 
ستاد بودجه سال ۱۳97 چندین جلسه تشکیل شده است برای اینکه 
تا پانزدهم آذرماه سال جاری الیجه بودجه سال ۱۳98 را به مجلس 
ارائه دهیم. یکی از ردیف هایی که بسیار نیاز به توجه دارد ردیف 
بودجه برای زائران خراسان است.نوبخت افزود: با توجه به اینکه 
برای اجرای طرح تحول سالمت که جزو برنامه های دولت است 
توافقاتی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان 
انجام شده است. هم اکنون به صورت یک دوازدهم پرداخت ها را 
به صورت ماهیانه انجام می دهیم. یکسری از بدهی هایی که سازمان 
تا  این شد  بر  قرار  نیز خوشبختانه  داشت  ایرانیان  بیمه سالمت 
تخصیص های آن ها به صورت کامل پرداخت شود و هم بخشی 
از بدهی های آن ها را از طریق فرایند بند »ه« تبصره پنج قانون برنامه 
بودجه سال جاری تعبیه کنیم. در سال جاری ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
افزون بر آنچه که در ردیف های اعتباری برای این سازمان بود، درنظر 
گرفته شده، تا بتوانیم تجهیزات، پرداخت ها و بدهی های این سازمان 
تومان  میلیارد  از سویی دیگر ۱7۵۰  داد:  بپردازیم.وی توضیح  را 
دیگر نیز در آینده نزدیک به این سازمان تخصیص داده خواهد شد. 
محمدباقر نوبخت همچنین اظهار کرد: براساس گزارش های رسمی 
در پنج ماه نخست سال جاری همچنان کشور دارای شاخص های 
مطلوب و رضایت بخش است، اما روند کار به سمتی درحال حرکت 
است که باید خود را با وضعیت جدید انطباق دهیم.  وی افزود: 
پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که برای انطباق با 
وضع ایجاد شده توسط تحریم ها نسبت به آینده چه پیش بینی هایی 

داشته باشیم؟ وظیفه این دسته از پیش بینی ها برعهده سازمان برنامه و 
بودجه است. براساس دو مورد تحریم هایی که بر کشور اعمال شده 
از جمله تحریم 9۰ روزه و تحریم ۱۲۰ روزه باید برنامه ریزی هایی 
صورت بگیرد.  نوبخت خاطرنشان کرد: در این راستا  متناسب 
با مشخصه های تحریم باید درنظر بگیریم که اعمال این دسته از 
تحریم ها چه تأثیری بر اقتصاد دارد. براساس پیش بینی های انجام شده 
در سازمان برنامه بودجه به این نتیجه دست یافتیم که در فرایند تحریم 
کدام دستگاه های کشوری آسیب بیشتری می بینند و برای رفع آن 
برنامه ریزی هایی صورت گرفت.نوبخت ادامه داد: حدودا برای ۱۴ 
دستگاه پیش بینی های الزم انجام گرفته است. یکی از نقاط آسیب 
دولت در بخش فرابخش ما بودجه است، اگر قرار باشد تحریم ها 
عملی شود، در برخی از موارد چون صادرات نفتی دچار محدودیت 
و مشکالتی خواهیم شد. پیش بینی  شده است که در زمینه صادرات 
نفت ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت صادر شود با نرخ ۵۵ دالر 
هر دالر معادل با ۳۵۰۰ تومان باشد. این درحالیست که در پنج ماه 
نخست سال جاری صادرات نفت ایران به طور متوسط ۲ میلیون ۴۵7 
هزار بشکه با نرخ هر بشکه 77 دالر بوده است.معاون رئیس جمهور 
با اشاره به افزایش منابع ریالی کشور در پنج ماه نخست سال جاری 
خاطرنشان کرد: بنابراین در پنج ماه نخست سال جاری توانسته ایم 
منابع ریالی بیشتری از پیش بینی های انجام شده را وارد خزانه کنیم.  
رئیس بودجه و برنامه کشور ادامه داد: در این راستا دریافتی های 
کشور ۴7 درصد بیشتر از رقمی بود که در سال گذشته در مدت 
زمان مشابه داشته ایم. نکته مهم اینجاست که فروش نفت ایران در ماه 
سپتامبر به یک میلیون و ۱۱8 هزار بشکه تقلیل پیدا کرده است. در 
زمینه میزان پولی که از نتیجه فروش نفت به دست آمده، درآمد کشور 
در دوره های گوناگون ۲۴ میلیارد دالر، ۱9 میلیارد دالر و ۱۲.۱ میلیارد 
دالر بوده است این درحالیست که براساس پیش بینی ها باید درآمد 
حاصل از فروش نفت ۲۵ میلیون دالر باشد.نوبخت تشریح کرد: 
برای پوشش هزینه های اجتناب ناپذیر دولت بودجه ای تدوین شده 
است. در همین راستا رهبری نیز متناسب با شرایط موجود راهکاری 
مبنی بر ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را ارائه دادند. 
این شورا تشکیل شده از رئیس مجلس، رئیس جمهور، معاون اول 
رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس قوه 
قضاییه، دادستان کل و معاون اول دادستان است.  وی با بیان اینکه 
یکی از نخستین اقدامات سازمان برنامه و بودجه، پیش بینی بودجه 
کشوری بود تصریح کرد: باید تعیین کنیم با وجود مشکالت ناشی 
از تحریم ها، طرح عمرانی که دارای بیش از 76 هزار پروژه است چه 

خواهد شد، حمل و نقل هوایی، صنعت و ... دچار چه مشکالتی 
خواهند شد. در این راستا ۱۲ بسته از یک برنامه جامعه تدوین 
شده است که در مجموع ۳۵6 صفحه برنامه در نظر گرفته شده که 
متأسفانه نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به این برنامه ها 
اطالعی کسب نکرده اند. با توجه به سازوکارهای جدید این برنامه به 
سه قوه ارائه خواهد شد.نوبخت خاطرنشان کرد: دو برنامه در رأس 
این طرح وجود دارد که یکی تأمین کاالهای اساسی مردم است و 
دیگری برنامه کاهش فقرا در پنج بسته در نظر گرفته شده است. 
در این راستا بسته نخست برنامه قطعی شده  و ۱۳ میلیارد دالر با 
قیمت ثابت ۳۲۰۰ تومان برای کاالهای اساسی و روزمره مردم درنظر 
گرفته شده است. درواقع امروز اقشار آسیب پذیر کشور با درآمدهای 
پایین به شدت تحت تأثیر مشکالت قرار گرفته اند. سازمان برنامه 
و بودجه متناسب با درصد دهک ها مطالعات گسترده ای را انجام 
داده و به سران سه قوه منعکس کرده است.  رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور با اشاره به ایجاد گزارشی محرمانه به مجلس شورای 
اسالمی افزود: در هفته گذشته گزارشی با نام برنامه مقابله با تحریم 
با هفت پیوست به صورت سّری و سریع به مجلس شورای اسالمی 
فرستاده شد تا توسط نمایندگان مطالعه شود و بدانند که دولت در این 
زمینه برنامه های جامعی دارد. قرار نیست هر کدام از قوا به صورت 
جداگانه کشور را مدیریت کنند بلکه بناست که کشور با همکاری سه 
قوا و راهنمایی های رهبری اداره و مدیریت شود.نوبخت بیان کرد: 
بخشی از نتیجه تحریم های کشور بر روی قیمت کاالها تأثیرگذار 
بوده که با برنامه های خود توانسته ایم این افزایش قیمت را کنترل 
کنیم. بخش دیگر  تأثیر تحریم ها بر بودجه کشور است. تا مدت 
زمان ۲۵ مردادماه سال جاری وضعیت منابع کشوری ۱۱8 هزار 
میلیاردتومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴8 
درصد افزایش داشته است. خوشبختانه تا امروز این رقم به دو امر 
جاری و عمرانی اختصاص داده شده است. اعتبارات هزینه ای نسبت 
به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است. بودجه اختصاصی به 
طرح عمرانی ۲۴ هزار و ۳88 میلیارد تومان بوده است. در پنج ماه 
نخست سال جاری بخشی از این بودجه به صورت نقدی، بخشی 
به صورت بند »ز« و بخشی دیگر به صورت اوراق ارائه شده است. 
درمجموع کل تعهدات دولتی در این راستا ۲۲۵۰ میلیارد تومان 
است.  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: یکی از 
نکات مهم، توجه به ظرفیت تبصره های ۱8 و ۱9 است. درواقع 
سه تبصره دارای اهمیتی خاصی است ازجمله تبصره ۱۴ که بحث 
هدفمندی یارانه ها را مطرح کرده است. مجلس شورای اسالمی در 
زمینه تبصره ۱۴ طی همکاری هایی که با سازمان برنامه و بودجه 
داشته بررسی نحوه وصول درآمدها بوده است. براساس توافق های 
انجام شده با مجلس در مرحله نخست  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در 
حساب هدفمندی خزانه در ابتدای کار قرار بگیرد. خوشبختانه در 
سال جاری حتی یک ریال از خزانه کشور برای هدفمندی یارانه ها 
برداشت نشده، این درحالی است که در سال گذشته ۱۳ هزار 
میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها از خزانه برداشت شد.وی 
با بیان اینکه 7۱8 هزار نفر در بهار سال جاری وارد جمعیت فعال 
کشور شدند افزود: از این تعداد، 7۵6 هزار نفر به جمعیت شاغل 
کشور افزوده شد و تعداد ۱۱ هزار نفر از جمعیت بیکاران کشور 
کم شد. این درحالیست که تعداد ۳ میلیون ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
بیکاران کشور هستند. در سال جاری برای تعداد ۱ میلیون ۳۳ هزار 
نفر ایجاد شغل را پیش بینی کرده ایم. مجلس شورای اسالمی به 
دولت اجازه داده است تا میزان ۵ هزار میلیارد تومان براساس تبصره 
۵ برداشت کند همچنین میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی 

دریافت شود.

نوبخت: کاالهای اساسی به وفور در اختیار 
مردم خواهد بود

 بسته معیشتی اقشار کم 
درآمد نهایی شده است    

جزئیات تکلیف جدید ارزی برای 
صادرکنندگان

 تاکید بر تحویل خودروهای موجود
 در کارخانه ها 

بر اساس مصوبه ۱۴شهریورماه امسال،از این پس 
صادرکنندگان عالوه بر اینکه باید ارز حاصل از 
به کشور  را حداکثر ظرف ۲ماه  صادرات خود 
برگردانند، از آنها تعهدنامه ای نیز برای بازگشت ارز 

دریافت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، چالش های بازار 

از صادرات  ارز حاصل  ُکند عرضه  ارز و روند 
محصوالت پتروشیمی و فوالدی، دولت را بر آن 
داشته تا الزامات تازه ای پیش روی صادرکنندگان 

این حوزه قرار دهد. 
بر اساس بخشنامه ای که در ۱۴ شهریورماه سال 
جاری ابالغ شده است، صادرکنندگان محصوالت 
پتروشیمی، فوالد و فلزات رنگین،ملزم شده اند؛ 
اینکه ارز حاصل از صادرات خود را  بر  عالوه 
حداکثر ظرف دو ماه به کشور باز گردانند، بلکه 
از آنها تعهدنامه ای نیز برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات اخذ می شود.وزیر نفت هم چندی پیش 
در نامه ای به تولیدکنندگان پتروشیمی نسبت به 
لزوم عرضه مداوم ارز حاصل از صادرات در بازار 

ثانویه تاکید کرده بود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهای 
موجود در کارخانه سریعا پس از رفع نقص به 

پیش خریداران تحویل داده شود.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن 
و تجارت، محمد شریعتمداری در این بازدید 
ضمن اشاره به روند رو به تکمیل خودروهای 
موجود گفت: این کارخانه که متعلق به بخش 
خصوصی با سهام ۴9 درصدی و با مشارکت 
است  دار  سهام  درصد   ۵۱ که  خودرو  ایران 
فعالیت می کند و در روز امکان تولید و تحویل 
۵۰۰ خودرو از خودروهای موجود را پس از طی 
روند قضایی دارد.وی افزود: این خودروها پیش 
فروش شده و باید سریعا رفع نقص به صاحبان 

آنها تحویل داده شود و با توجه به روند کاهشی 
قیمت خودرو در بازار با ورود این خودرها این 
روند تثبیت خواهد شد.شریعتمداری افزود: با 
طی روند قضایی و تامین قطعه به زودی روزانه 
۵۰۰ خودرو در ایران خودرو تبریز تحویل داده 

خواهد شد.

به دنبال جهش 6۲ درصدی قیمت مسکن، معامالت افت 
چشمگیری پیدا کرده و بازار ملک در شهریورماه ۱۳97 به 

طور کامل وارد رکود شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اوضاع بازار مسکن چندان 
مناسب نیست. از طرفی قیمت ها در شهر تهران دچار رشد 
6۲ درصد شده و از سوی دیگر معامالت ۳۳ درصد کاهش 
یافته است. هم چنین سرعت رشد ماهیانه قیمت که به طور 
وحشتناکی، به سمت صعود پیش می رفت، در مردادماه 
کاهش یافت. رشد ماهیانه ی قیمت در تیرماه ۱۳97 معادل 
7.۱ درصد بود که در مردادماه به 6.۱ درصد رسید. وجود 
حداقل سه نشانه ی خروج سفته بازان، رکود معامالتی و 
عدم توان طرف تقاضا حاکی از آن است که در ماه های 
پیش رو شاهد افت معامالت و کاهش سرعت رشد قیمت 

خواهیم بود.بازار مسکن از سمت عرضه هم چندان تغذیه نمی شود 
و به همین دلیل بی تعادلی، آینده ی بازار را تهدید می کند. بررسی ها 
حاکی از آن است که طی هفته های اخیر با توجه به گرانی مصالح 
ساختمانی، کمبود مشتری و نبود چشم انداز برای برآورد هزینه های 
احداث آپارتمان های نوساز، تمایل سازندگان و دارندگان امالک 
کلنگی برای مشارکت در ساخت به طور چشمگیری کاهش یافته 
است. با این حال مشاوران امالک می گویند که رقابت عجیبی بین 
مالکان برای افزایش مداوم قیمت های پیشنهادی ایجاد شده و شرایط 
نشان می دهد که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می رود.
رکود فعلی در حالی رخ داده که رشد قیمت مسکن حدود ۲۰۰ 
درصد پایین تر از رشد سکه و ارز بوده است اما بازار مسکن از 
برخوردار  بازارهای مواری  با رشد  برای هماهنگی  ظرفیت الزم 
نیست. حسام عقباییـ  نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
ـ در پاسخ به این سوال که با توجه به فاصله حدود ۲۰۰ درصدی 
قیمت فعلی مسکن نسبت به رشد بازارهای سکه و ارز، وضعیت 

آینده را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: بازار مسکن را نمی توان با 
طال و ارز مقایسه کرد. با اینکه رشد ۱۵۰ یا ۲۰۰ درصد قیمتهای دالر 
و سکه برای مخاطبان این حوزه سنگین بوده اما به هر حال افرادی 
می توانند با حداقل خرید به صورت محدود در این بازارها حضور 
داشته باشند. اما افزایش 6۲ درصدی قیمت مسکن بسیار سنگین 
است؛ زیرا با یک کاال مواجهیم که قیمت آن چند صد برابر یک سکه 
یا یک دالر است. مضافا اینکه تا به حال سابقه نداشته قیمت مسکن 
در بازه زمانی شش ماهه 6۲ درصد رشد کند. از سوی دیگر مسکن 
نیاز اساسی برای کل جامعه محسوب می شود اما سکه و ارز برای 
مخاطبان خود جنبه سرمایه ای دارد.ریشه ی اصلی افزایش قیمت 
مسکن را می توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در 
بازارهای موازی و دنباله روی مسکن از سطح عمومی قیمت ها، ثبات 
قیمت مسکن در سال های پیشین، ساختار بازار مسکن )به طور مثال: 
عدم تقارن اطالعات، زمان بر بودن ساخت وساز(،   کاهش عرضه ی 
واحدهای کوچک متراژ، افزایش هزینه های تولید، تأثیر شهرسازی 

نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص 
و نقش عوامل روانی  و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی 
شهریورماه،  چهارشنبه 7  روز  شرایط  این  کرد.در  پیدا 
نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی امالک را اعالم 
وصول کردند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش 
امالک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش 
نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت 
از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، 
با امضاِی ۱۱7 نماینده مجلس شورای اسالمی، اعالم 
وصول شد.در هفته های اخیر عباس آخوندیـ  وزیر راه 
و شهرسازیـ  لوایحی را به دولت ارسال کرد. تعدیل بازار 
مسکن با افزایش عرضه واحدها برای فروش و اجاره، 
قوانین  از  استفاده  با  مسکن  بازار  در  کنترل سوداگری 
مالیاتی، حمایت فوری از مستاجران در برابر تحوالت بازار مسکن از 
طریق قراردادهای دو ساله و تعیین سقف  ۱۰ درصد برای افزایش 
اجاره بهای سالیانه و الیحه دوفوریتی پیش نویس قانون پیش فروش 
ساختمان، اهم برنامه های جدید وزیر ساختمان دادمان را تشکیل 

می دهد.
در مردادماه ۱۳97 متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران حدود 7 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 6.۱ درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل تا 6۲.۱ درصد رشد دارد. بیشترین رشد 
متوسط قیمت مربوط به منطقه ۵ با 8۱.8 و کمترین میزان به منطقه 
۱۲ با ۲۵.۳ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته اختصاص دارد.این 
در حالی است که گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در مردادماه 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی در تهران به ۱۲ هزار واحد 
رسیده که نسبت به تیرماه ۱۱.۲ و در مقایسه با مردادماه سال قبل 

۳۳.۲ درصد کاهش دارد.

اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست؛  ؛  

بازار مسکن در سراشیبی رکود   



یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش 
دلهاست.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

بر سینه ی ریش دردمندان 
 لعلت نمکی تمام دارد

در چاه ذقن چو حافظ ای جان 
 ُحسن تو دو صد غالم دارد

امروز با حافظ

فیشهای ساده لوحان روشده!
* ملیحه خوشحال

چون که دندان و دهان داریم ما
اشتیاق و میل نان داریم ما

میخوریم از مال مردم با ولع
یک دومتری هم زبان داریم ما

فیشهای ساده لوحان روشده
فیشهایی در نهان داریم ما

هم موفق در امورات خودیم
هم سری بین سران داریم ما

مشکالت مملکت حل میشود
تا وزیری کاردان داریم ما

در تمام عرصه ها سازنده ایم
چون که بسیاری جوان داریم ما

در مسیر معضالت ازدواج
بی نهایت سازمان داریم ما

گر ز راه راست مایل گشته ایم
تا خدا قدری کمان داریم ما
دایما دنبال قانون گشته ایم

هی گله از این و آن داریم ما
دلخوش اخبار داغ هرشبیم

در دهات خود دو خان داریم ما
ُکّلهم در زیر خط له می شویم

تا عدالت در عیان داریم ما!
در کنار مشکل افسردگی
دکتر مغز و روان داریم ما

کم کمک شعرم به پایان میرسد
هرچه خواهی شعر فان داریم ما…

جرعه ای شعر به زبان طنز
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اوقات شرعی

قصه هایی که بلد نیستیم
*الهام امجدیان 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی

یکی بود، یکی نبود. مادری بود همیشه خسته، پدری که همیشه کار داشت و بچه ای که 
همیشه تنها بود. بچه ی قصه ی ما دوست داشت با پدر و مادرش بازی کنه؛ اما هرچه 
می گفت و تقاضا می کرد کسی به حرفش گوش نمی داد. تا اینکه چیزی به ذهنش رسید...
دوستی دارم که دو فرزند دارد. همیشه ناالن و خسته است و شاکی از اینکه بچه ها حرفش 
را گوش نمی کنند و پندهایش را نمی شنوند.هر بار که به دیدنش می روم بچه هایش یا 
دارند کارتون می بینند یا ادای کارتون ها را درمی آورند و از سر و کول هم باال می روند و 
یا سدشان در تبلت و گوشی است.  می گوید هر چه می گویم این کار بد است، آن کار را 
نکن، این کار را بکن فایده ای ندارد. می گویم این پند و اندرزها ره چگونه و چه موقع به 
آنها می گویی؟ می گوید کالفه ام که می کنند شروع می کنم به نصیحت و غر زدن و گاهی 

هم صدایم باال می رود. ساکت می شوند. می شنوند اما عمل نمی کنند.
همین که داشت حرف می زد شروع کردم به گفتن قصه ی باال که یکی بود یکی نبود ...

دوستم هاج و واج نگاهم می کرد. به وسط های داستان که رسیدم سکوت کردم. گفت 
خب. هیچ نگفتم. گفت بقیش.

گفتم بقیش؟! تا حاال شده وقتی داری پندو اندرز میدی آن هم در عصبانیت بچه هات 
بگن بقیش؟ گفت نه!

گفتم تو یه کتابی خوندم که آموزه ها و پندها در خالل داستان به خوبی برای کودک 
قابل فهم و معنادار می شوند و احتمال به کارگیری آنها توسط کودک افزایش می یابد )اتو، 

به نقل از هفنر،۲۰۰۳(
گفت یعنی می گی قصه بگم. گفتم بله. من ۱۰۰۰ بار بهت گفتم رفتارت با بچه ها درست 
نیست، دادوبیداد و عصبانیت نتیجه عکس می ده، پند و اندرز مستقیم هم برای بچه ها 
جذاب نیست؛ ولی تو نپذیرفتی؛ اما تا گفتم یکی بود یکی نبود، گوشات تیز شد. تا گفتم 

مادره گفت، گفتی بقیش.
بچه ها هم همین طورند. یادِت وقتی کار خوب یا بد می کردیم شب ها می شدیم شخصیت 

اصلی قصه مادر و مادربزرگمون.
رفت تو فکر.

بچه ها جیغ می زدند. گفت ساکت. یهو انگار یه چیزی یادش اومد. صداش رو برد باال. 
یکی بود یکی نبود...

بچه ها کمی آرام تر شدند.
ادامه داد دوتا بچه بودندکه هر ورز خیلی سر و صدا می کردند و...

بچه ها نزدیک مادر شدند. یکی روی پایش نشست و یکی روبرویش ایستاد. مادر ادامه 
داد و بچه ها آرام و سراپا گوش.

با مطرح کردن  دلم هوای آغوش مادرم و قصه هایش را کرد.امجدیان در جام جم 
»قصه هایی که بلد نیستیم «راهکاری مناسب به دور از اعمال خشونت در جهت تربیت 

فرزندان  در اختیار والدین قرار داد .

دلنوشته

کاریکاتور

نویه محمدزاده بازیگر تئاتر و سینما در موزیکال »بینوایان« به 
کارگردانی حسین پارسایی حضور خواهد داشت.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی نمایش، نوید محمدزاده 
دومین همکاری خود را در موزیکال »بینوایان« در نقش بازرس 

ژاور به کارگردانی حسین پارسایی تجربه خواهد کرد.
محمدزاده پیش از این ایفا گر نقش بیل سایکس در موزیکال »الیور 

تویست« بوده است.
موزیکال »بینوایان« به رهبری بردیا کیارس و با همراهی گروه 
بزرگی از نوازندگان، خوانندگان و بازیگران از ۲۰ آبانماه در تهران-

رویال هال به روی صحنه می رود.
محمدصادق رنجکشان به عنوان سرمایه گذار و مجری طرح و 
همچنین میثم احمدی و محمد قدس تهیه کنندگان این پروژه را 

همراهی خواهند کرد.

نوید محمدزاده به موزیکال 
»بینوایان« پیوست

بدون رشح!

فیلم سینمایی »سالم علیکم حاج 
آقا« در تهران مقابل دوربین رفت.

به گزارش رسیده،فیلمبرداری فیلم 
سینمایی »سالم علیکم حاج آقا« 
)چشمان فرشته( به نویسندگی و 

کارگردانی حسین تبریزی با انجام تست گریم نهایی بازیگران از 
روز )چهارشنبه ۱۴ شهریورماه( در تهران آغاز  شد.

فیلمبرداری در تهران انجام می شود و تمامی لوکیشن ها نیز انتخاب 
شده است. در چند روز گذشته جلسات دورخوانی فیلمنامه این 

فیلم همراه با بازیگران و کارگردان انجام شده است.
فیلم جدید حسین تبریزی یک کمدی اجتماعی است.

زهرا  رضوی،  رز  صادقی،  علی  اوتادی،  لیال  گودرزی،  حمید 
بیتا  رجبی،  مهران  امیرفضلی،  ارژنگ  پرور،  سوسن  جهرمی، 
اشکان   ، بنایی  علی  چنارانی،  امین  آهنگری،  هلیا  عالمی، 
و  کاویانی،  مریم  بختیاری،  بهنوش  و  قاسمی،شیوا خسرومهر 
)با حضور( محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ بازیگران این 
فیلم سینمایی هستند. دیگر عوامل پشت دوربین »سالم علیکم 
حاج آقا« عبارتند از: تهیه کننده: محمدرضا محمدی، سرمایه گذار: 
میثم آهنگری، مدیر فیلمبرداری: فرخ مجیدی، صدابردار: فرهاد 
تبریزی، طراح گریم: محسن موسوی، مدیر تولید: مجتبی متولی، 

تدوین: روزبه کلباسی و....

فیلمبرداری »سالم علیکم حاج آقا« 
آغاز شد

مرکز  نظرسنجی  آخرین  طبق 
پژوهش و سنجش افکار صداوسیما، 
و  »دلدادگان«  »پدر«،  مجموعه های 
رضایت  میزان  بیشترین  »آرماندو« 

مخاطب را به همراه داشته اند.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، نظرسنجی مرکز پژوهش و 
سنجش افکار صدا و سیما از نمونه آماری ۴8۲9 نفر از افراد باالی 
۱۲ سال در سراسر کشور نشان داد سریال های »پدر«، »دلدادگان« 
و »آرماندو« به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در جذب بیننده و 

رضایت مخاطب داشته اند.
این نظرسنجی که در سراسر کشور و بیشتر در شهرهایی که مراکز 
استانی صدا و سیما در آن ها قرار دارد انجام شده نشان داد 78٫6 
درصد شرکت کنندگان حداقل، بیننده یکی از سریال های تلویزیون 

در روزهای گذشته بوده اند.
دو  شبکه  از  که  »پدر«  تلویزیونی،  های  مجموعه  این  میان  در 
پخش شد بیش از ۵۵ درصد مخاطبان را به خود اختصاص داده 
و پربیننده ترین سریال تابستان است. این مجموعه با کسب 7۴ 
درصد، بیشترین درصد رضایت )در حد زیاد( را در بین مخاطبان 
داشته است، 8۳٫8 درصد از این مخاطبان از بازی هنرپیشگان 
این مجموعه راضی بودند و نزدیک به 7۵ درصد، از موضوع و 

جذابیت داستان و آموزنده بودن آن ابراز رضایت کرده اند.

 »پدر« پربیننده ترین سریال 
تابستان شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نهادسازی 
در حوزه سینمای کودک و نوجوان باید اتفاق 
بیافتد که البته تعدادی از آن ها در حال رخ دادن 
است به نوعی که تشکل های غیردولتی حمایت 
از سینمای کودکان و نوجوانان شکل گرفته و 
مراحل پایانی ثبت خود را طی می کند که می 
تواند به عنوان یک نهاد حمایتی مردمی سینمای 

کودک و نوجوان محسوب شود.
به گزارش پیام زمان به نقل از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سید عباس صالحی در آیین 
پایانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
های کودک و نوجوان اصفهان که در سالن کوثر 
مجموعه ۲۲ بهمن برگزار شد، با ابراز خرسندی 
گفت:  اصفهان  در  جشنواره  این  برگزاری  از 

اصفهان در تنوع، سابقه، دانش و مکتب هنری در 
کشور و جهان کم نظیر است.

رویکرد  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
استفاده بیشتر از ادبیات و فرهنگ اقوام ایرانی و 
اینکه ایرانیت در سینمای کودک و نوجوان ظهور 
و بروز پیدا کند باید در فیلم های جشنواره فیلم 

کودکان و نوجوانان بیشتر شود.
وی با اشاره به وجود ۱8 میلیون کودک و نوجوان 
در کشور اظهار کرد: سینما می تواند این تعداد 
کودک و نوجوان را در خالقیت، سرگرمی و سایر 
مسائل یاری کرده و در عین حال نیز بزرگساالن 

را نیز به سمت سینما جذب کند.
صالحی خاطرنشان کرد: 8 میلیون نفر از کودکان 
و نوجوان ایرانی به صورت متوسط 6 ساعت 

در فضای مجازی هستند که این مسئله نشان 
از این دارد که خوراک سینمایی برای کودکان و 
نوجوانان فراهم نکردیم البته از بین ۵۰ فیلم پر 
فروش پس از انقالب اسالمی 6 فیلم مربوط به 
کودک و نوجوان بودند. بنابراین مشخص است 
که گام هایی در این مسیر برداشتیم اما بدون شک 

کافی نبوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با ابراز خرسندی 
از افزایش فیلم های پرفروش کودک و نوجوان 
تصریح کرد: در اکران نوروزی امسال یک فیلم 
کودک و نوجوان داشتیم و بر اساس قراردادی 
فکری  پرورش  کانون  و  بین سازمان سینمایی 
کودکان و نوجوانان مقرر شده تمام سالن های 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای 

نمایش فیلم کودک تجهیز شوند.
وی با بیان اینکه خبرهای خوب در حوزه فیلم 
کودک و نوجوان در جریان است، گفت: الزم 
انجام  نوجوان  و  کودک  فیلم  نهادسازی  است 
فیلم  از  این راستا تشکل حمایت  شود که در 
شکل گرفته که نهادی مردمی در این حوزه است. 
همچنین نیاز داریم قطب های مختلفی از سینمای 
کودک و نوجوان در کشور شکل بگیرد که در این 
راستا این جشنواره در اصفهان برگزار شده است.
صالحی با تاکید بر اینکه جشنواره ها باید نشان 
دهنده دستاورد یک دوره تالش و شروع برای 
دوره جدید آن باشند، اظهار کرد: رویکرد استفاده 
بیشتر از ادبیات و فرهنگ اقوام ایرانی و اینکه 
ایرانیت در سینمای کودک و نوجوان ظهور و 

بروز پیدا کند باید در فیلم های جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان بیشتر شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه فرصت 
سازی جدید برای سینمای انیمیشن و پویانمایی 
الزم است اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: امسال ۵ 
فیلم انیمیشن در حال تولید است و البته باید از 
فناوری های نوین در سینمای کودک و نوجوان 
بیشتر استفاده شود چرا که فضای فناوری جدید 
با سوژه خالقانه فضاهای مهیجی می توانند تولید 
کنند تا فرزندان ما از جاذبه های فیلم های داخلی 

بتوانند بهره مند شوند.
شهردار اصفهان نیز در این آیین با خیرمقدم به 
مدعوین، مهمانان و هنرمندان حاضر در جلسه 
اظهار کرد: سی و یکمین جشنواره بین المللی 
با حضور  اصفهان  نوجوان  و  کودک  فیلم های 
برگزار  اصفهانی  کودکان  و  نوجوانان  پرشور 
شد چرا که اصفهان شهری شادمحور و شادی 
پایانی  آفرین است. خاطرنشان می شود، آیین 
فیلم های  المللی  بین  جشنواره  یکمین  و  سی 
کودک و نوجوان اصفهان با حضور محمدمهدی 
احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، 
محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی 
و سمعی و بصری، محسن مهرعلیزاده استاندار 
اصفهان، حجت االسالم و المسلمین محمدعلی 
انصاری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان و اعضای 
کوثر  سالن  در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای 

مجموعه ۲۲ بهمن برگزار شد.

نهادسازی در حوزه سینمای کودک و 
نوجوان باید اتفاق بیفتد

صالحی:

رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به تقاضای ۲۰ 
گروه نمایشی برای اجرا در سالن های این مرکز در ماه محرم اعالم کرد که احتمال تولید 

نمایشی ویژه ماه محرم وجود دارد.
کوروش زارعی رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی درباره 
برنامه های این مرکز برای اجرای آثار نمایشی در ماه محرم و صفر به مهر گفت: بیش از 
۲۰ گروه نمایشی متقاضی اجرا در سالن های مهر و ماه حوزه هنری در ایام ماه محرم و 
صفر هستند و ما در حال حاضر این آثار را بازبینی می کنیم و تا اوایل هفته آینده کارهای 

تصویب شده معرفی می شوند.
وی درباره دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای ماه محرم و صفر، توضیح داد: همچون 
سه سال گذشته فراخوان همایش بین المللی تئاتر مردمی اربعین را منتشر کردیم که در ایران 
و عراق برگزار می شود. قرار است یک هفته قبل از اربعین حسینی گروه های انتخاب شده 
در شکل های مختلف تئاتر خیابانی، نقالی، پرده خوانی و تعزیه در مرزهای شلمچه و چزابه 
به اجرای آثار خود بپردازند و پس از آن ۲ روز در شهر نجف و پنج روز هم در مسیر نجف 
تا کربال آثار خود را اجرا کنند.زارعی با بیان اینکه تا ۱۲۰ هنرمند می توانند در این همایش 
حضور داشته باشند، اظهار کرد: در سال های گذشته آثار به زبان های فارسی و عربی اجرا 
می شدند ولی امسال در فراخوان تولید اثر عالوه بر زبان ترکی، زبان اردو را هم مدنظر قرار 
دادیم تا زائران پاکستانی، افغانستانی و هندی را هم مخاطب خود قرار دهیم.رییس مرکز 
هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره اینکه آیا این مرکز نمایش ویژه ای را برای ایام محرم و 
صفر تولید و اجرا خواهد کرد یا نه، گفت: احسان ملکی طرح خوبی را برای تولید و اجرا 
ارایه داده که کار پر هزینه ای است. اگر در کنار حمایت ما، نهاد یا سازمان دیگری هم از 
تولید این اثر حمایت کند، نمایشی ویژه که یک کار عاشورایی امروزی است تولید و اجرا 
خواهد شد در غیر اینصورت به اجرای آثار متقاضی در ایام ماه محرم و صفر بسنده می کنیم.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: شرایط سخت اقتصادی و باال رفتن هزینه ها باعث می 

شود که به تنهایی نتوانیم یک نمایش ویژه برای ایام ماه محرم و صفر تولید کنیم.

رمانی برای تنهایی ها، سرگردانی ها و شیدایی 

عصمت زارعی از داستان نویسان جوان رمان »وقتی دلی« را رمانی برای تنهایی ها، 
سرگردانی ها و شیدایی  معرفی کرده است.

به گزارش  مهر، همزمان با تجدید چاپ رمان »وقتی دلی« نوشته محمد حسن شهسواری 
از سوی موسسه فرهنگی شهرستان ادب، عصمت زارعی از داستان نویسان جوان این 

موسسه نقد و نگاهی به این اثر انداخته است که در ادامه از نگاه شما می گذرد:
تنهایی ها، سرگردانی ها و شیدایی  مصعب بن عمیر را در »وقتی دلی« باید خواند و 
چاره تنهایی و سرگردانی و شیدایی های خود را کرد. وقتی دلی زندگی پرفرازونشیب 
اشراف زاده  پُرخواهانی را به تماشا نشسته است که برای رهایی از بندهایی که دیگران و 
حتی عزیزانش، به دست خود یا به جبر و تسلیم بر خود نهاده بودند، به تمام آن مظاهر 
ظلم به دیگران و خویش پشت پا زد تا راهی دیگر را در پیش بگیرد. در این داستان، 
کودکی پُرپرسش او که نه تنها جوابی بر هیچ یک از آنها از مردم عصرش نمی یافت، 
که زمانه حتی به او اجازه پرسش هم نمی داد و خود باید بر آن مهر خاموشی می زد، 
به تنهایی های جوانی اش منجر می شود که هردو با دوره جاهلی همراه است. این دوره 
و این حاالت ـ دوره عرب جاهلی ـ به زیبایی و روانی با روایت پردازی قوی و زیبا و 
شخصیت پردازی های کامل در وقتی دلی چنان تصویر شده است که مخاطب الجرعه 

و بی وقفه سرمی کشدش.
شخصیت پردازی ها آنقدر کامل است که حتی شخصیت های فرعی هم به خوبی تعریف 
و فهم می شوند. مثال در این داستان به راحتی می توان با شخصیت جناب جعفربن ابی طالب 
نیز رفاقت کرد که این زاویه از شخصیت ایشان ـ هرچند بسیار مختصرـ در کمتر جایی 
دیده می شود. همچنین دیگر شخصیت های فرعی مثل برادر مصعب، نوفل، زنان که ذکر 
آنها رفت، و حتی شخصیت های بسیار دورتر مثل دوست برادر مصعب را می توان به 

سادگی شناخت و مدلهای امروزین شان را تجسم کرد.
تنها خرده ای که شاید بتوان بر »وقتی دلی« گرفت، کم رنگ  شدن بخش داستان پردازی و 
دراماتیک اثر و غلبه بخش تاریخی در دوره بعد از اسالم است. هرچند که به نظر می رسد 
چاره دیگری هم از این کار نبوده است و شاید هم آشنایی مخاطب با این مباحث 
تاریخی این حس را تقویت می کند. اما در همان مورد نیز روایت پردازی قوی خواننده 

را با خودش همراه می کند.
علی ای حال این دست داستان ها از مهم ترین وظایف هنرمندان است؛ همان که نادر 
ابراهیمی در »مردی در تبعید ابدی« یا »سه دیدار« کرده است؛ همان که داود میرباقری با 
سریال های »امام علی« و »مختارنامه« و »مسافر ری« کرده است؛ همان که هنوز در مورد 

بسیاری از کسان و وقایع نکرده ایم.

در دنیای کتاب

20 گروه متقاضی اجرا در ماه محرم هستند

سینمای اسپانیا در نهایت فیلم »قهرمانان« را به 
عنوان نماینده سینمای خود در شاخه بهترین 
فیلم خارجی جوایز اسکار ۲۰۱9 برگزید. به 
»قهرمانان«  کمدی-درام  اسکرین،  از  گزارش 
به کارگردانی »خاویر فِسر« در حالی به عنوان 

نماینده سینمای اسپانیا در اسکار ۲۰۱9 از سوی آکادمی فیلم این کشور انتخاب شد 
که دو فیلم »همه می دانند« به  کارگردانی اصغر فرهادی و »غول پیکر« ساخته مشترک 
»آیتور آرگی« و »ژان گارانو« نیز دو کاندید دیگر نمایندگی سینمای اسپانیا در این رویداد 
سینمایی بودند. فیلم اسپانیایی زبان »همه می دانند« که از تاریخ ۱۲ سپتامبر )بیست و 
یکم شهریورماه( در ۲۳6 سینمای اسپانیا  اکران عمومی خود را آغاز می کند به سبب 
دارا بودن عوامل عمدتا اسپانیایی شانس حضور به عنوان نماینده سینمای اسپانیا را در 
شاخه بهترین فیلم خارجی اسکار داشت. سینمای اسپانیا یکی از پرافتخارترین کشورها 
در عرصه اسکار خارجی است و تاکنون چهار بار موفق به کسب جایزه اسکار بهترین 
فیلم خارجی شده است که آخرین بار آن به سال ۲۰۰۴ و با فیلم »دریای درون« به 

کارگردانی » آلخاندرو آمنابار« و با بازی »خاویر باردم« بازمی گردد.

»همه می دانند« از رقابت اسکار خارجی بازماند


