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سرمقاله

حکایتی عجیب دربارۀ  نشست 
چهارشنبه شورای امنیت

نگاه روز
دالر 17هزار تومانی کجای 

اقتصاد ایران است؟ 

حکایتی بدیع، نشستی غریب و نتایجی بی 
نظیر بر همه آحاد بشــر ارزانی شد. خالصه 
باید چند بار این جلسه را دید و عمیقاً گوش 
کرد و معادله تازه جهانی را باز نوشت.نگاه به 
تاریخ نشان می دهد از ۳۰ ژانویه ۱۹۴۶ که 
شورای امنیت ســازمان نوبنیاد ملل متحد، 
دومین قطعنامه تاریخ حیات سیاسی خود را 
صادر نمود تا نشست امروز شورا، یک واقعیت 
محتوم وجود عینی یافته است: »ایران طی 
شــصت ســال اخیر یکی از تاثیرگذارترین 
کشورها در تنطیم مناســبات جهانی بوده 
است«. نشست روز گذشته هم تصریحی بر 
این نکته بود. جنگ سرد با بحران آذربایجان 
در ســال ۱۹۴۶ شروع شــد و نشست اخر 
شــورای امنیت به ابتکار »عالیجناب ترامپ، 
قهرمان افسانه ای تاریخ ایاالت متحده« هم 
بیان آشکار و نسبتا دقیق خطوط گسلی شد 
کــه باید عمیقا در رابطه با عطف تازه ای که 

دنیای معاصر ما بدان وارد شده تحلیل شود.
ادامه در صفحه2

2 علی موجانی

ظریف در واکنش به اظهارات نتانیاهو مطرح کرد:

نتانیاهو و ۲۶ سال جعل واقعیت درباره ایران

تنها رژیم صهیونیستی برنامه هسته ای مخفی دارد

1400 واحد اقتصادی و 
تولیدی نیازمند حمایت 

 احتمال صعود نفت 
به 100 دالر به دلیل 

تحریم های ایران

به گزارش زمان، قیمت نفت دیروز  در شرایطی که سرمایه گذاران همچنان تالش می کنند تاثیر احتمالی 
تحریم های آمریکا علیه ایران بر میزان عرضه به بازار را برآورد کنند، افزایش یافت. بانک استاندارد چارترد 
پیش بینی کرد تحریم های آمریکا علیه ایران ممکن است باعث کمبود شدید عرضه در بازار تا پایان امسال 
شده و قیمت های نفت را به ۱۰۰ دالر برساند.بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران در نوامبر احتماال 
تولید نفت ایران را حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز تا پایان امسال کاهش می دهد، با این حال کاهش 
تولید ایران در سال آینده کمتر از ۱.۴ میلیون بشکه در روز خواهد بود، زیرا ایران پیش از این نیز راه هایی 

برای صادرات نفت خود پیدا کرده بود.
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بوالفضل پاسبانی                       

واحد  الی ۱۴۰۰  گفت: ۱۳۰۰  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل بوده و نیازمند حمایت است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، انوشیروان محسنی بندپی گفت: کارآفرینان با بهره 
گیری از فکر و نبوغ خود تحوالت خوبی در بخش اشتغال رقم می زنند.وی شرایط 
کنونی کشور را حساس خواند و گفت: ترامپ و عوامل دولت آمریکا تحریم های 
ناجوانمردانه ای علیه کشور ما رقم می زنند و در این شرایط ما چاره ای جز مردم 
نهاد کردن بنیان های اقتصادی نداریم، اگر اینطور شود، هیچ یک از این تحریم ها 
و توطئه ها خللی در بالندگی، رشد و شکوفایی کشور ایجاد نمی کند.سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از شروط مردم نهاد کردن اقتصاد را ایجاد 
و حمایت و ترویج از تعاونی ها دانست و گفت: باید با الگوسازی سعی در ترویج 
الگوی تعاون در کشور کنیم، باید فعاالن اقتصادی در شبکه سازی، برندسازی و 
الگوسازی وارد شوند، دولت نیز این اتفاق را به عنوان یک راهبرد در نظر دارد.

محسنی بندپی با بیان این که ساالنه بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی 
وارد چرخه کار می شوند، گفت: طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس از پاییز 
۹۳ تا اسفند ۹۶ سه میلیون نفر جمعیت فعال کشور افزوده شده است، که باید با 
تعاونی ها، چرخه اشتغال و تولید برای آن ها شغل ایجاد کرد، دولت با همکاری 
مجلس برای ۷۰ درصد این افراد، یعنی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ایجاد شغل کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲ محور برای اشتغال دنبال می شود، که یکی از این 
محورها اشتغال فراروستایی است، که با کمک ۱.۵ میلیارد دالری مجلس برای این 

اشتغال در نظر گرفته است و بانک های عامل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای این 
افراد در نظر گرفته اند، که به دلیل قیمت ارز این میزان به ۱۷ هزار میلیارد تومان 
می رسد، تا بتواند به اشتغال روستایی بیانجامد.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ضمن تاکید بر اشتغال روستایی گفت: حفظ و فراهم کردن زمینه اشتغال 
به ماندگاری جمعیت روستایی می انجامد، نباید شرایطی فراهم کنیم، که روستاهای 
ما خالی شده و جمعیت ندارند.                                       ادامه در صفحه ۷

سرپرست وزارت تعاون تاکید کرد: اهمیت حفظ اشتغال موجود در کشور

1400 واحد اقتصادی و تولیدی در کشور دچار مشکل است

هشدار سردارسالمی به عربستان وامارات؛

انتقام حادثه اهواز را می گیریم 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: انتقام 
قطره قطره خون شهیدان مان را از عوامل داخلی 

و بیرونی حادثه اهواز خواهیم گرفت.
حسین  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  سالمی 
از  پیش  سخنرانی  در  دیروز  اسالمی  انقالب 
خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، اظهار 
داشت: در پایان هفته دفاع مقدس قرار داریم، 
آن  شهیدان  همه  تابناک  و  درخشان  روان  به 
حماسه باشکوه و بی نظیر تاریخ به ویژه تاریخ 
منطق  با  که  امام خمینی)ره(  و  ایران  و  اسالم 
به  را  ایران  بزرگ ملت  الهی حماسه  و حکمت 
نثار می  را  الهی  پیروزی رساند درود و رحمت 
دشمن  تهاجم  دانند  می  همه  افزود:  کنیم.وی 
از  یکی  انقالب  پیروزی  نخستین سال های  در 
خطرناک ترین سناریوهای جهانی استکبار علیه 
ملت بزرگ ایران بود. این نابرابرترین جنگ تاریخ 
بشریت بود که در آن آرایش سیاسی صحنه در 
آمریکا،  از جمله  سطح همه قدرت های جهان 
شوروی، اروپا و متحدان عرب شکل گرفته بود و 
همگی صف بندی علیه انقالب بزرگ ملت ایران 

صورت داده بودند.
سالمی ادامه داد: حمایت اقتصادی از رژیم بعث 
عراق، جهانی بود و ملت ایران در نقطه کانونی 

این  داشت.  قرار  سنگین  روانی  عملیات  یک 
جنگ هم نظامی بود و هم اقتصادی، بگونه ای 
که حتی سیم خاردار هم به کشور ما نمی دادند.

وی با بیان اینکه حرکت الهام گرفته از عاشورا، 
حماسه بیادماندنی از ملت ایران را در جهان به 
جهاد  با  ایران  ملت  کرد:  تصریح  رساند،  ثبت 
عاشورایی در مقابل این جهان قدرتمند ایستاد. 
و  کنند  را خاموش  نور خدا  تا  بودند  آمده  آنها 
را  انقالبش  رهبر  کنند،  تسلیم  را  ایران  ملت 
بشکنند و این نظریه را ثابت کنند که استقالل 
استکباری  های  قدرت  بر  تکیه  بدون  ها  ملت 
اینکه ملت بزرگ  با تاکید بر  ممکن نیست.وی 
ایران همه این رویاها را در هم شکست، گفت: 
بدون  ایران  بزرگ  ملت  اراده  تحمیل  با  جنگ 
آنکه یک وجب خاک در اختیار دشمن قرار داده 
باشد به پایان رسید و قدرتمندتر از آغاز جنگ 
تر  بزرگ  های  توطئه  دربرابر  تا  شد  می  آماده 
بایستد. ملت ایران با اعتبار و شخصیتی جدید 
ایستادگی و قدرت  که در آن صبر، ثبات قدم، 
به چشم می خورد معرفی می شد. اما ماجرای 
دشمنان  های  شکست  پایان  نه  مقدس  دفاع 
بود و نه پایان توطئه ها. نه پایان پیروزی ملت 
ایران بود و نه پایان قدرت سازی این کشور در 

مختصات دستگاه قدرت جهانی بود.

سالمی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس به ما ثابت 
کرد برای بقاء در نظام فعلی جهان باید قوی بود 
چراکه قدرت های ضعیف یا باید تسلیم شوند یا 

محکوم به اضمحالل و فنا هستند.
حادثه  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
از این حادثه  تروریستی اهواز، عنوان کرد: بعد 
آن ها که می خواستند با این ماجرا تفرقه های 
دیدند  دهند،  در خوزستان گسترش  را  خونین 
شهدای  باشکوه  جنازه  تشییع  در  چگونه  که 
اهواز مردم بدون اینکه ترسی از به رگبار بستن 
مجددشان داشته باشند همه آمده بودند. همه 
تشخیص  نمی توانست  هیچکس  و  می گریستند 
این شهیدان چه کسی است  بدهد که خانواده 
اینکه  بیان  با  کردند.وی  می  گریه  همه  چراکه 
شهادت  از  ایران  ملت  دادند  نشان  اهواز  مردم 
نمی هراسند، اظهار داشت: شهادت عامل حیات 
و بیداری و برانگیختن باورها و قلب های ماست. 
را که فکر می  محاسبات رئیس جمهور آمریکا 
کند نظام ما پشتوانه اجتماعی خود را از دست 
داده است به هم ریخت. هیچکس در اهواز در 
خانه خود نمانده بود و زن و مرد و پیر و جوان 
از  همیشه  مثل  کنند  ثابت  تا  آمدند  میدان  به 

انقالب و امام و رهبرشان دفاع می کنند.
ادامه در صفحه ۳

ویزای اربعین امسال ۴1 دالر است
مدیرکل مرزی وزارت کشور با رد شایعه ویزای 
اربعین  امسال، گفت: ویزای  اربعین  یک دالری 
ایرانی تعیین شده  زائران  برای  امسال ۴۱ دالر 

است.
، شهریار  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  به گزارش 
دبیر  و  کشور  وزارت  مرزی  مدیرکل  حیدری 

شده  مطرح  شایعات  خصوص  در  اربعین  ستاد 
پیرامون ویزای یک دالری اربعین امسال، گفت: 
همه  اربعین  زائران  برای  امسال  عراق  دولت 
کشورها ۴۰ دالر برای ویزا و ۱۰ دالر با عنوان 
است. گرفته  نظر  در  گردشگری  واحد  پنجره 

و  کردیم  اعتراض  موضوع  این  به  ما  افزود:  وی 

اعتراض ما در دولت عراق مطرح شد و پس از 
بحث و بررسی ۱۰ دالر مربوط به پنجره واحد 
بنابراین  یافت؛  کاهش  دالر  یک  به  گردشگری 
به  ویزا  هزینه  دالر   ۴۰ امسال  اربعین  ویزای 
زائران  برای  گردشگری  هزینه  دالر  یک  عالوه 

ایرانی تعیین شده است.

رشد تاریخی بازار سرمایه از ابتدای سال
از ابتدای امسال و در مدت ۱۲۲ روز معامالتی، 
تعداد ۲۲۵میلیارد و ۲۳۰میلیون سهم و حق 
ریال  ۳۳۲میلیارد  و  ۶۳۵هزار  ارزش  به  تقدم 
مورد  ۱۵۸دفعه  و  ۷۳۹هزار  و  ۱۲میلیون  در 

قرار گرفته است. معامله 
بررسی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان می 
دهد در این مدت ۱۴۴میلیارد و ۴۰۲میلیون 
ریال  ۲۶۱میلیارد  و  ۳۳۸هزار  ارزش  به  سهم 
بازار  در  ۷نوبت  و  ۵۶۴هزار  و  ۶میلیون  در 

ارزش  به  سهم  ۹۳میلیون  و  ۷۷میلیارد  اول؛ 
و  ۶میلیون  در  ریال  ۱۲۱میلیارد  و  ۲۲۵هزار 
۵۰میلیون  بازار دوم؛  ۴۷۹نوبت در  ۴۲هزار و 
ریال  ۴۹۸میلیارد  و  ۴۸هزار  ارزش  به  سهم 
بدهی؛  بازار  در  ۱۰۵نوبت  و  ۲۱هزار  در 
ارزش  به  سهم  ۴۰۰میلیون  و  میلیارد  یک 
در  ۴۷۶نوبت  و  هزار   ۲ در  ریال  ۳۱میلیارد 
واحد  ۲۸۵میلیون  و  میلیارد   ۲ و  بازار مشتقه 
از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
به ارزش ۲۳هزار و ۴۲۱میلیارد  بورس تهران 

معامله  مورد  ۹۱نوبت  و  ۱۰۹هزار  در  ریال 
معامالت  نیز که  است.شاخص کل  قرار گرفته 
 ۱۷۵ و  هزار   ۱۱۹ ارتفاع  از  را  بورس  امسال 
و  ۶۴هزار  با  تاکنون  است  کرده  آغاز  واحد 
رشد  ۵۴.۵درصد  معادل  افزایش  ۹۶۲واحد 
و  ۱۸۰هزار  ارتفاع  به  و  رسانده  ثبت  به  را 
نیز  اول  بازار  است.شاخص  رسیده  ۶۳۵واحد 
و  رشد  ۱۴۷واحد  و  ۶۵هزار  با  مدت  این  در 
۳۳۵واحد  و  ۱۵۲هزار  با  دوم  بازار  شاخص 

افزایش مواجه شده اند.

تاکید براهمیت حفظ اشتغال موجود در کشور؛



2 اخبارشنبه 7 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3861  

حکایتی عجیب دربارۀ  نشست 
چهارشنبه شورای امنیت

علی موجانی
ادامه از صفحه1

رهبر یک کشــور فقیر مثل بولیوی واقع در حیاط خلوت امریکا در 
یک قدمی قدرت اول ســلطه گر با ان هیمنه رفتاری ترامپ، یعنی 
تنها با فاصله دو صندلی با جرات، متانت و مســتند سخنانی گفت 
که گمان می رفت اســاتید دانشــگاهها و اتاق فکر آن را نگاشته اند 
نه یک بومی آمریکای التین. یکی دیگر با سیاســتی متفاوت اما از 
همان اقلیم چون ریاســت جمهور پرو، ولو با لرز و نگرانی از عاقبتی 
که ممکن است سرمایه داری بر سر خود و کشورش بیاورد، از برجام 
دفاع کرد. ریاســت شورا که می خواســته دنیا را با خودش در امر 
ضدیت بــا ایران همراه کند، اختیار از کف بــداد و به چین دومین 
قدرت برتر اقتصاد جهان وسط دعوای عدم اشاعه تعرض کرد و آن را 
مداخله گر در انتخاباتی برشمرد که هنوز روی نداده است، امری که 
چنان بر چینی های درون گرا و کنفوسیوس نگر گران آمد که وزیر 
خارجه را وا داشت بی مشــورت با ارکان دولتش سریعترین موضع 
تاریخ چین را ابراز داشــته تاکید ورزد »عدم دخالت در امور داخلی 
دیگران سیاست اصولی« پکن است، انگلستان و لهستان و .. بی  وجه 
به نیات برنامه ریز محترم و شــریک دیرینشان، آمریکا که تصمیم 
داشت با این نشست وفاق جهانی علیه ایران را هماهنگ کند، بیایند 
و روســیه را متهم به ترور بیولوژیک نمایند، کویت ریز نقش و میان 
تهی که با ثبت رکورد ۲۵ دقیقه توان دفاعی از کیان دولت و ملتش 
در گینس به هنگام حمله صدام، نشان داده قوه ای جهانی است هم 
از ســر شانس خراب ماموریت نمایندگی »سنت عربی« را عهده دار 
می شــود تا در وسط دعوای عدم اشاعه لنگ یمن را پیش بکشد و 
بدین ترتیب نقشــی تازه را بر تصویر و تصور ترامپ زده و مجهولی 
دیگر را بــه معادله در حال نگارش آمریــکا بیافزاید، مکرون هم با 
مکاری و زیرکی هنوز سرنوشت برجام فرجام نبافته، ادرس »ته جام« 
موشــکی را بدهد، عموم حضار این تئاتر بدون پیس مسیر تعامل با 
کره را تحســین کنند و چهچه ها سر دهند، اما در اوج سوت های 
بلبلی کشــیدن خود برای ترامپ، بخواهند تحریم ها برقرار بماند و 
در همیــن موضوع ترامپ را معمار این مهم برشــمارند اما همزمان 
رویکــرد خروج از برجام همان معلــم و رییس را در مقابلش نقدی 
چنین ســنگین کنند و کیسه ای کشند که انگیزه نوک زدن ترامپ 
به توئیتر را برای ساعت ها پس از نشست خشک کند، ترامپ ایران را 
تهدید اول شمارد و سپس خویشتنداری سه کشور من جمله همان 
ایران را تحســین کند، رهبر ائتالف ضد تروریســم، »جناب ترامپ 
خان« کمیت ۳۵۰۰ تروریســت میان صدها هزار انســان مقیم در 
ادلــب را تشــخیص داده و آمار کمی هم دهد، امــا عدم برخورد را 
توصیه کند. در بیرون درهای شورا رییس روحانی هم گزاره »شورای 
امنیت مچکریم« را که خاص خودش بوده و هســت را بکار گرفته و 
نثار شورا نشینان کند و در نهایت خبرنگار پرس تی وی خودمان هم 
سخت ترین و عجیب ترین پرسش درباره مسئولیت ریاست جمهور 
را مقابل همه رســانه های جهان از رئیس جمهور خودش بپرســد 
که در معیشــت و التهابات ارز کشورمان، نقش شما چیست؟باری، 
حکایتی بدیع، نشســتی غریب و نتایجی بی نظیر بر همه آحاد بشر 
ارزانی شــد. خالصه باید چند بار این جلســه را دید و عمیقا گوش 
کرد و معادله تازه جهانی را باز نوشــت. بسیار بسیار مهم بود و باید 
خرسند باشــیم در این چند صباح عمر که فروپاشی شوروی و ۱۱ 
ســپتامبر و ســقوط صدام و باز خالفت دواعش و ... را دیدییم این 
موهبت را هم یافتیم نظاره گر نشســتی و روزی باشیم در نوع خود 
بینظیر واقعا از ترامپ باید تشکر کرد که هر ناظری را متوجه جهان 
بی الگویی کرد که فصل تازه ای را در گردش روزگار آغآز نموده است، 
شاید فصل »بدون امریکا« یا »بر امریکا« و باز هم توجه کنیم ایرانی 
که با قطعنامه های پیاپی شمارگان نخست شورای امنیت در بحران 
آذربایجان به آن اعتبار داد قدرت و موقعیت تاثیرگذاری اش بر شورا 
و سازمان ملل را به رغم شصت سال تالطم جهانی حفظ کرده است.

فریاد نمازگزاران تهرانی علیه 
عامالن جنایت تروریستی اهواز

نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز جمعه با حرکت به 
سمت میدان انقالب، انزجار و نفرت خود را از عامالن 

حادثه تروریستی اهواز و پشتیبانان آنها فریاد زدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمازگران تهرانی پس 
ازاقامه نماز جمعه این هفته که در دانشــگاه تهران 
به ســمت میدان انقالب حرکت کردند و در حالی 
که شــعارهایی بر ضد اســتکبار جهانی و حامیان 
تروریست ها سر دادند با محکوم کردن جنایات اخیر 
تروریست ها در اهواز، انزجار خود را از آمریکا، اسرائیل 

و کشورهای مرتجع منطقه ای اعالم کردند.

مرکل: نشست چهارجانبه ای 
درباره سوریه برگزار می کنیم

آنگال مرکل صدراعظم آلمان اعالم کرد که با سران 
ترکیه، روســیه و فرانسه ماه آینده جلسه ای درباره 

اوضاع سوریه برگزار می کند.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، مــرکل دیروز در 
کنفرانسی خبری با حضور رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهوری آلمان اظهار داشت: ما خواهان جلسه ای 
چهارجانبه با حضور روسای جمهوری ترکیه، روسیه 
و فرانسه و خودم هســتیم زیرا اوضاع سوریه هنوز 
شکننده است.وی افزود: قصد داریم این جلسه را در 
اکتبر )ماه آینده میالدی( برگزار کنیم.مرکل اظهار 
داشت که با توجه به اوضاع ادلب برگزاری این گفت 

وگوها فوریت دارد.

آغاز پرداخت وام ضروری
 به بازنشستگان کشوری از امروز

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از برنامه ریزی 
این صندوق برای احداث مسکن ویژه بازنشستگان 
صندوق بازنشســتگی خبر داد و گفت: پرداخت وام 
ضروری به بازنشستگان کشوری از شنبه هفتم مهر 

آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جمشــید تقی زاده با 
اعالم برنامه رونمایی از پرداخت وام ۵ میلیون تومانی 
به ۴۰۰ هزار بازنشسته گفت: نام نویسی از بازنشستگان 
متقاضی در شهریور به پایان رسید و پرداخت وام به 
بازنشستگان از امروز آغاز خواهد شد.وی گفت: ۲۵۰ 
هزار نفر در سایت صندوق بازنشستگی ثبت نام کرده 
انــد که وام ۵ میلیون تومانــی را با کارمزد ۴ درصد 
دریافــت می کنند و بقیه متقاضیان نیز در ماه های 
آینده وام می گیرند.تقی زاده با بیان این که متقاضیان 
می توانند برای دریافــت وام ضروری خود به بانک 
عامل)بانک صادرات( مراجعه کنند، گفت: در سه ماهه 
آخر سال نیز بقیه موارد ثبت نام ها انجام می شود تا 

سقف ۴۰۰ هزار بازنشسته کامل شود.

اخبار

سرمقاله

نیست،  ای  خانه  مرگ  از  پس  را  انسان 
مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده

کالمامیر

رهبر انقالب اسالمی در سخنانی، ضمن قدردانی 
صمیمانه از همه کسانی که متعهدانه پرچم احیای 
خاطرات و ارزشهای دفاع مقدس را برافراشته نگه 
داشته اند، تأکید کردند: باید با ایجاد یک نهضت 
ترجمه آثار مکتوب و صدور آثار هنری و فیلم های 
دفاع مقدس، پیام روح ایمان و مجاهدت و پیام 
شکست ناپذیری ملت ایران را به جهانیان برسانیم.

به گزارش زمان از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
و  مقدس  دفاع  هفته  با  همزمان  رهبری،  معظم 
جمعی  آبادان،  حصر  شکست  سالروز  آستانه  در 
از فرماندهان، رزمندگان و ایثارگران و هنرمندان 
با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
برنامه،  این  ابتدای  کردند.در  دیدار  اسالمی 
تعدادی از پیشکسوتان جنگ تحمیلی، خاطراتی 
از »ایستادگی و مقاومت«، »شجاعت و ایمان« و 
»ایثار و شهادت« دوران دفاع مقدس بیان کردند.در 
ادامه این مراسم رهبر انقالب اسالمی در سخنانی، 
ضمن قدردانی صمیمانه از همه کسانی که متعهدانه 
پرچم احیای خاطرات و ارزشهای دفاع مقدس را 
برافراشته نگه داشته اند، تأکید کردند: باید با ایجاد 
یک نهضت ترجمه آثار مکتوب و صدور آثار هنری و 
فیلم های دفاع مقدس، پیام روح ایمان و مجاهدت 
و پیام شکست ناپذیری ملت ایران را به جهانیان 
خاطرات  ای  خامنه  اهلل  آیت  برسانیم.حضرت 
های  خانواده  و  مقدس  دفاع  دوران  رزمندگان 
آنها را گنجینه های بی بدیل و سرمایه ملت ایران 
خواندند و افزودند: باید با احیای این گنجینه ها، از 
ضایعات ناشی از روایت نادرست تاریخ دفاع مقدس 

جلوگیری کرد.ایشان دوران دفاع مقدس را ترسیم 
کننده وضعیت معادالت قدرت در دنیای حاکمیت 
سلطه دانستند و گفتند: رزمندگان دفاع مقدس با 
عمل خود، تصویری واقعی از دنیای وحشی و ظالم 
و به دور از معنویت و انصاف آن زمان، ثبت کردند 
که این تصویر باید به مردم دنیا نیز ارائه شود.رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به نمونه هایی از شرایط 
نابرابر ملت ایران در مقابل دشمن متجاوز بعثی 
خاطرنشان کردند: در دوران دفاع مقدس در حالی 
که به ملت ایران اجازه استفاده از حداقل امکانات و 
تجهیزات و حتی سیم خاردار داده نمی شد اما به 
طرف مقابل، مدرن ترین تجهیزات جنگ و حتی 
سالح شیمیایی می دادند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای افزودند: در حالی که امروز برای تهمت سالح 
شیمیایی جار و جنجال به راه می افتد، اما همین 
کشورهای غربی دردوران جنگ تحمیلی به رژیم 
صدام سالح شیمیایی دادندتا نه فقط در جبهه 
های جنگ بلکه درشهرهایی همچون سردشت نیز 
از آن استفاده کند.ایشان تأکید کردند: جمهوری 
اسالمی ایران در آن دوران نه تنها تحریم اقتصادی 
و سیاسی بود بلکه از لحاظ تبلیغاتی نیز تحریم بود 
و صدای ملت ایران شنیده نمی شد و رسانه های 
دنیا که تحت سلطه صهیونیستها بودند، هر آنچه 
می توانستند بر ضد این ملت تبلیغ می کردند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به کمکهای تسلیحاتی 
فرانسه و آلمان به رژیم صدام افزودند: چرا مردم 
فرانسه و آلمان نباید بدانند که دولتهای آنها در آن 

۸ سال، با ملت ایران چه کردند؟

اینکه  بر  تأکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
دنیا اکنون تصویر شفاف و رسوا کننده ای را که 
از نظام سلطه در نزد ملت ایران وجود دارد،نمی 
بیند،خاطرنشان کردند: این کوتاهی ما است زیرا 
بسیاری از کارهایی را که باید درخصوص دوران 
تئاتر،  سینما،  ادبیات،  عرصه  در  مقدس  دفاع 
انجام  مجازی  فضای  و  نگاری  روزنامه  تلویزیون، 
می دادیم، انجام نداده ایم.ایشان افزودند: البته در 
مواردی که کارهای متعهدانه ای انجام گرفته، به 
رغم حجم کم آن، اما تأثیرگذار بوده است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اهمیت و عمق مسائل 
دوران دفاع مقدس افزودند: در جشنواره های غربی، 
برخی فیلم های ایرانی با کیفیت حرفه ای پایین تر 
از فیلم های دفاع مقدس نشان داده می شود اما از 
نشان دادن فیلم های دفاع مقدس هراس دارند زیرا 
این فیلم ها تصویر افشاگرانه از معادالت قدرت در 
دنیای حاکمیت سلطه گری است.ایشان با تأکید بر 
اینکه آثار ادبی و هنری دفاع مقدس، سالح کارآمد و 
بزرگی است، خاطرنشان کردند: باید آثار خوب ادبی 
در زمینه دفاع مقدس به زبانهای زنده دنیا ترجمه 
شود تا مردم دنیا بدانند که در آبادان و خرمشهر 
و در عملیات های ما و در شهرها و روستاها، چه 
گذشته و بدانند که ملت ایران چه ملتی است.ایشان 
افزودند: اگر امروز به جمع آوری و افزودن سرمایه 
خاطرات دوران دفاع مقدس روی آورده نشود، قطعاً 
دشمن جنگ را آنگونه که باب میل او است، روایت 
خواهد کرد و این، یک خطر است که همه باید 
با احساس وظیفه، این خطر را جدی بگیرند.رهبر 

انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در روایت دفاع 
مقدس، باید روح ایمان، ایثار، دلدادگی و مجاهدت 
و همچنین پیام شکست ناپذیری ملت ایران که با 
شوق و ذوق به میدان جنگ می رفتند، متبلور باشد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند:امروز نیز اگرپیام 
شهیدان و دوران جنگ ۸ ساله را به گوش جان و 
به درستی بشنویم، دچار ترس و اندوه نخواهیم شد 
و از آن، پیاِم بهجت و شجاعت و اقدام برای ما به 

ارمغان خواهد آمد.
ایشان با تأکید بر اینکه دستگاههای مسئول باید 
به طور جدی پیگیر افزایش صدبرابری آثار ادبی 
و هنری دفاع مقدس شوند، افزودند: اگر این کار 
به درستی انجام شود، نقشه جامع استکبار بر هم 
خواهد خورد.رهبر انقالب اسالمی در پایان تأکید 
کردند: همانگونه که در اوایل انقالب و در دوران 
دفاع مقدس، نقشه استکبار برای ریشه کن کردن 
نهال انقالب شکست خورد و مجبور به عقب نشینی 
شد، اکنون نیز می توان با توکل بر خدا و با همت 
و اقدام، این نقشه را باطل کرد.دراین برنامه حجت 
اسالمی،  تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی  االسالم 
پیراهن شهید محمدطاها اقدامی کوچکترین شهید 
کودک  آن  خانواده  راکه  اهواز  تروریستی  حادثه 
چهارساله به رهبرانقالب اسالمی اهداکرده بودند،به 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تقدیم کرد.رهبر انقالب 
نیز با ادای احترام به این هدیه ارزشمند، از رئیس 
سازمان تبلیغات خواستند سالم و تشکر صمیمانه 
ایشان را به خانواده آن کودک شهید و مردم اهواز 

ابالغ کند.

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۱۹۶۳۲۰۰۵۹۹ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور تصمیم 
نهایی شماره  ۹۷۰۹۹۷۱۹۶۴۲۰۰۵۴۵خواهان: اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان 
مازندران با نمایندگی آقای حسن بهبود آهنی فرزند حسین به نشانی مازندران -نوشهر 

-میدان همافران -خ ش خیربان -جنب اداره پست 
خوانده: آقای رحیم آقازاده به نشانی مجهول المکان خواسته: اعتراض به ثبت رای دادگاه 
دعوای اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان مازندران به طرفیت آقای رحیم آقازاده 
به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت خوانده )ابطال رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند( نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک قطعه زمین 
به مساحت 8۴/۶۴۵ مترمربع تحت پالک ۱۹۷۴ فرعی از ۱۷۴ فرعی از یک اصل قریه رویان 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۰۱۰/۰۰۰/۲۰ میلیون ریال بدین توضیح خواهان 
در دادخواست خود اظهار داشت به موجب سوابق ثبتی موجود در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نور و سایر اسناد آب و مدارک استنادی قریه  رویان تحت پالک یک  اصلی به 
میزان ششدانگ عرصه و اعیان در مالکیت نهاد متبوع قرار دارد نظر به اینکه خوانده بدونه 
استیذان شرعی و قانونی از این بنیاد و قبل از جلب رضایت نهاد مطبوع تقاضای ششدانگ 
اعیانی قسمتی از اراضی قریه مذکور تحت پالک ۱۹۷۴ فرعی از ۱۷۴ فرعی از یک اصلی 
مرقوم را جهت اخذ سند مالکیت نموده است که این موضوع موجب تضیع حقوق نهاد 
متبوع به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان مذکور می باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور 
حکم به شرح ستون خواسته را دارد با عنایت به مراتب فوق و با توجه به محتویات پرونده 
خصوصاً سوابق ثبتی و پاسخ استعالم داللت دارد به اینکه پالک یک از جمله پالک های 
فرعی مجزی شده موضوع دعوا سابقه تملک توسط شاهان معدوم پهلوی داشته که پالک 
یک اصلی نیز نهایتاً به اداره حسابداری اختصاصی سابق منتقل شد و مالکیت پالک اشاره 
شده نیز در اجرای قانون بازگشت امالک و مستغالت شاه فقید پهلوی به محمدرضا شاه 
معدوم و گردانده شد و بنیاد خواهان قانون جانشین بنیاد علوی و بنیاد علوی جانشین بنیاد 
پهلوی و بنیاد پهلوی نماینده و متصدی امالک و مستغالت شاه مخلوع و معدوم پهلوی 
جانشین اداره حسابداری اختصاصی سابق بوده و از طرف دیگر فرمان حکومتی حضرت 
امام خمینی) ره (و دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۷/۳/۹۷ صادره از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران استان مازندران داللت بر ضبط و مصادره شش دانگ پالک های ۱ 
و ۲ اصلی قریه  و مرتع رویان خود ثبت نور به نفع بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی دارد 
و در این خصوص مکاتبات از سوی دادگاه اصل ۴۹ با اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
مازندران و ثبت اسناد و امالک شهرستان آن نور انجام گردید و با توجه به نظریه کارشناس 
منتخب دادگاه که داللت بر واحد بودن پالک ثبتی موضوع خواسته با ملک خواهان دارد 
و خوانده به دلیل مجهول المکان بودن از طریق انتشار آگهی در مطبوعات دعوت گردید 
که حاضر نشد و ایراد و دفاعی در قبال دعوای مطروحه به عمل نیاورده است لذا با عدم 
استحقاق خوانده جهت درخواست ثبت در اداره ثبت اسناد و امالک نور نسبت به ملک 
موضوع خواسته ندانسته است و نمی تواند پالک موصوف را تملک نماید لذا ضمن احراز 
مالکیت خواهان نسبت به شش دانگ پالک یک اصلی قریه علمده )رویان (دعوای خواهان 
را وارد دانسته به استناد بند ۶ ماده ۱۴۷ اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور مواد ۱۹8 
-۵۱۵- ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ 
و بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به 
ابطال عملیات ثبتی راجع به سه دانگ مشاع  از شش دانگ اعیان  یک قطعه زمین به مساحت 
8۴/۶۴۵ متر مربع تحت پالک ۱۹۷۴ فرعی از ۱۷۴ فرعی از یک اصل قضیه رویان خواننده 
را به پرداخت مبلغ 8۰۰۴۶۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر در حق صندوق دولت جمهوری 
اسالمی ایران و نیز مبلغ  شش میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم 
می نماید رای دادگاه غیابی ظرف مدت بیست  روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران 

می باشدم. الف ۹۷/۴۷۷
 رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور یوسف 

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  عبدالرضا  فرزند  خاتون  حلیمه  شیخ  شهرام  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۳8۳ از این دادگاه  درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانباز شیخ حلیمه خاتون فرزند شیخ 
جمشید به  ش ش۷۴۳۵ سرانجام در تاریخ  نا معلوم در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ عبدالرضا شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش  ۲۳8 )  فرزند متوفي(
۲  فرج اهلل شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش  ۲۴۰ )  فرزند متوفي(

۳ عبدالنبی شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش  ۵ )  فرزند متوفي(
۴ شهربانو شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش ۲۳۹  )  فرزند متوفي(

۵ـ  خدیجه شیخ حلیمه خاتون فرزند محمد به ش ش  ۲۴۱ )  همسر متوفي(
 اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقایان بهزاد و بهنام باغبانی با تقدیم ۱ برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت هر یک 
نسبت به دو دانگ از ششدانگ به شماره پالک ۳۴ فرعی از ۳۵ اصلی بخش ۲ سنندج ذیل 
ثثبت – صفحه – جلد – به نام مشارالیه صادر و تسلیم گردیده بعلت سهل انگاری از بین 
رفته و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب در اجرای 
ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳8۰/۱۱/۱۴ در یک نوبت منتشر تا هر 
کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت برابر مقررات 

سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
م الف: 7411 رئیس ثبت منطقه یک سنندج – قباد 

مفقودی
کارت هوشمند  ابراهیم ساعد  راننده ماشین باری  کامیون کشنده به شماره ملی 
  ۱۳۹۷/۷/ تاریخ ۱۱  به  اعتبار  پایان  کارت ۲۴۳۶۲۲۹  به شماره  و   ۲8۰۲۵۹۷8۳۳

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه۹۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۴۹۷۳ در خصوص شکایت آقای مصطفی صوفی مهر 
فرزند اسماعیل علیه عباس سبزی پور فرزند فتحعلی دائر بر عدم رعایت موازین فنی و 
دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در 
راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا 
ظرف ۳۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید .
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

آگهی ابالغ اجرائیه 
 ۱۳۵۵ تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   ۱8 ماده 

)اصالحی مورخه 8۷/۶/۱۱(
کدملی۲8۰۲8۹۲۵۶8   به  خلیل  پدر  نام  اول  صادق  محمد  اقای  به  بدینوسیله 
ضلع  صمصامی  بست  –بن  انقالب  –خیابان  خوی  نشانی  به  ش.ش۷۳۶  به 
مرکزی  رفاه  بانک  روبروی  انقالب  خیابان  خوی  و  سند(  متن  غربی)ادرس 
محمد  منزل   ۱۱۹ پالک  سمت چپ   اخر  درب  فرهاد صمصامی   شهید  کوچه 
صادق اول )آدرس اظهاری(   ابالغ میشود که :بانک پاسارگاد برای وصول مبلغ 
مستند  بشماره ۱۳۹۰/8/۱۲-۳8۹۴8   رهنی  سند  بموجب  ریال   8۷۰/۴۵۳/۶۶۰/-
پرونده اجایی ۹۷۰۰۲۴۹  که ازطریق اجرای ثبت خوی اجرائیه صادر نموده  چون 
و  نشده  شناخته  فوق  بشرح  شما  ادرس  پست  اداره  ابالغ   مامور  گزارش  طبق 
بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا  طبق در خواست 
وارده بشماره ۱۳۹۷۰۵۰۱۳۴۴۷۰۰۵۶۲۴- ۱۳۹۷/۶/۳۱ بستانکار و باستناد ماده ۱8 
–آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳۵۵ )اصالحی 
مورخه 8۷/۶/۱۱(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 
۱۰ روز پس از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد 

شد وجز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

آگهی
جناب آقای علی یگانه فرزند بیت اله در خصوص دعوی خانم منیژه کوهفر نژاد 
فرزند عبد الرحیم به خواسته اثبات رابطه زوجیت به طرفیت شما ظرف مهلت ۵ 
روز جهت معرفی به دفاتر رسمی ثبت ازدواج در این  شعبه حاضر شوید در غیر این 

صورت دادگاه نماینده خود را جهت این امر )ثبت ازدواج (معرفی خواهد نمود .
م الف 1094 خ – مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین 

 مفقودی
به   CNG-۴۰۵GLX-XU۷سواری پژو  خودرو  مالک  رازیانی  سلمان  اینجانب 
شماره شهربانی ۳۷ ق ۱۵۶ ایران ۱۹ و شمارهبدنه NAAM۱۱CA۰CR۹۰۳۴۴8 و 
شماره موتور۱۲۴K۰۰۱۱۹۱۰ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشتالمثنی سند 
کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کسادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفترحقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهرساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضایمهلت مذکور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( موتور سیکلت  سیستم: 
 آپاچی تیپ: RTR۱8۰ مدل ۱۳۹۵   به  شماره موتور ۰E۶AG۲۱۷۵۶8۳ و شماره شاسی 
N۲G *** ۱8۰P۹۵۱۲8۳۶ به نام وحیدسالم مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

کرمانشاه

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و کارت خودرو سواری  
سیستم: پژو تیپ ۴۰۵SLX-TU۵ مدل۱۳۹۷   به  شماره موتور ۱8۱B۰۰۷8۶۲۴ و شماره 
شاسی NAAM۳۱FE۲JK۷۰۵۲۶۷ به نام جهانگیرملکی آئینه وندی مفقود گردید و از 

درجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
به شماره  ایکس آی۱/8  ال  اینجانب سیدماردین حسینی خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی 
شهربانی ۶۱ل۲۵۱ ایران ۲۹ و شماره بدنه  ۲۴۲۲۳۳۴۰ و شماره موتور ۱۲۴8۵۰۹۷۱۰۶به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  ۱۳۱ق8۳   -۷۲ ایران  پالک  شماره  به   ۱۳۱ پراید  سواری  سبز  برگ 

M۱۳۵۶۷۹۲۵۴  و شماره شاسی NAS۴۱۱۱۰۰G۳۴۹۹۵۹۹ مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
موتور  شماره  و  8۹۷ق۹۵   -۷۲ ایران  پالک  شماره  به   ۲۰۶ پژو  سواری  سبز  برگ 
اعتبار  فاقد  و  MLAAP۱۳FE۷HJ۱۱۷۶۴۰مفقود  شاسی  شماره  و   ۱۷۲B۰۰۰۹۲۴۹

است.
بهشهر

آگهی مفقودی
موتور  شماره  و  ایران ۷۲-۶۳۷ع۱۷  پالک  شماره  به  پژو ۴۰۵  کرایه  سواری  سبز  برگ 

۱۲۴8۶۰۶۹۶۷۶ و شماره شاسی ۴۰۳8۷۴۳۷ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
پروانه حمل سالح به شماره ۱۵۱۳۱8۷ به تاریخ اعتبار ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مربوط به آقای سعید 

فتاحیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط شده است. ۹۷

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت 

به محمد اکبری ساکن ...که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود امیر اکبری
    دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه              به استناد رسید کتبی    ،به شورای 
حل اختالف تنکابن  بکالسه ۹۷/۴۱۰شعبه  اول  ثبت و وقت دادرسی  به روز  
شنبه  ۷/8/۹۷ ساعت ۹صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان      و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی 

الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   اول  شورای حل اختالف تنکابن

رهبر معظم انقالب  در مراسم ويژه هفته دفاع مقدس:

روايت دفاع مقدس با روح 
مجاهدت متبلور باشد

امام جمعه موقت تهران با تشکر از مواضع هوشمندانه و مقتدرانه رییس 
جمهوری در نشست مجمع عمومی گفت: نمایندگان و سخنگویان ملت 
ایران در سازمان ملل منطق استوار و انسانی، ضد ظلم و جهانخواری و 

یک جانبه گرایی را تشریح کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل »محمدعلی موحدی کرمانی« در 
خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران افزود: حضور موفق هیات جمهوری 
اسالمی ایران به ریاست دکتر روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل در خور توجه و موجب خرسندی است، از یک طرف مواضع طاغوتی 
و ابلهانه سردسته مستکبران یعنی ترامپ، منطق رسوا، زورگویی، عربده 
کشی، ناهنجاری، بی قانونی، تجاوز و بی آبرویی سردمداران آمریکایی، 

تابلو برجسته سازمان ملل بود.وی ادامه داد: از طرف دیگر در این نشست 
منطق استوار و انسانی و ضد ظلم و جهانخواری و یک جانبه گرایی 
توسط نمایندگان و سخنگویان ملت ایران ارائه شد؛ انتظار داریم این 
مواضع در همه عرصه نمود و بروز داشته باشد. خطیب نماز جمعه این 
هفته تهران تاکید کرد: مستکبران در خواب عمیقی فرو رفته اند، وقتی 
بیدار می شوند که سیلی محکم بخورند، عاقبت ظلم و ستم نابودی 
است؛ ترامپ فکر نمی کرد که روزی پیش آید که در مجمع عمومی 
سازمان ملل، کشورهای جهان به او بخندند، جا داشت که خودش گریه 
می کرد، البته روزی می رسد که خود او گریه کند.آیت اهلل موحدی 
کرمانی یادآور شد: سیاست های سخیف ترامپ پیوسته مورد تمسخر 

کشورها و حتی کشورهای اروپایی قرار گرفته است، این ذلت او را بس 
که التماس می کند ایران با او حرف بزند و ایران از او رو برمی گرداند و این 
هم عاقبت ابرقدرتی بد است. وی در ادامه به حمله تروریستی در اهواز 
اشاره کرد و گفت: حمله ناجوانمردانه و تروریستی عده ای عناصر وابسته، 
وطن فروش، منحرف و آدم کش فاجعه غم بار را در اهواز ببار آورد، این 
حرکات نشانه ضعف و زبونی و حیوان صفتی دشمنان این مردم است؛ 
اربابان فاسد و خبیث آنان از این مردم ناامید شده اند و راهی جز آزار نمی 
بینند.آیت اهلل موحدی کرمانی یادآور شد: حرکت کور و تروریستی سالح 
انسان های زبونی است که از طریق منطق، رفتار مقبول و پیام صحیح و 
قدرت تاثیرگذاری و جذب مخاطب و مردم را ندارند و به خشونت، ایجاد 
رعب و وحشت و آدم کشی روی می آورند. وی ادامه داد: دشمنان بدانند 
این رفتارها نه تنها تاثیری بر مردم ما نمی گذارد بلکه آنان را مصم تر در 
ادامه راه و استقامت بیشتر وادار می کند، شهادت رد راه اسالم و انقالب 
برای همه ما عزت و شرف است، حضور باشکوه مردم عزیز در تشییع 

جنازه این شهدا گواه روشنی بر این مدعا است. 

موحدی کرمانی: حرکت تروریستی اهواز نشانه ضعف دشمنان است 

مواضع رییس جمهوری در سازمان ملل مقتدرانه بود
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احتمال سقوط آزاد قیمت ارز

 
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به احتمال 
سیاست  اعمال  و  صحیح  مدیریت  گفت:با  ارز،  نرخ  آزاد  سقوط 

های اقتصادی می توان شرایط بازار ارز را ساماندهی کرد.
درباره  تقی کبیری   ملت، سید  ازخانه  نقل  به  زمان  به گزارش 
وضعیت قیمت ارز، اظهار داشت: اختالف قیمت ارز در بازار ثانویه 
با بازار آزاد رو به افزایش بوده و متاسفانه قیمت کاالها در بازار 
براساس نرخ باالتر به روز می شود. عضو هیئت رییسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:رئیس جمهور روی 
ضرورت ارائه ارز شرکت های صادراتی به سامانه نیما تاکید کرده 
به  نسبت  آزاد  بازار  در  ارز  باالی  قیمت  دلیل  به  مهم  این  اما 
بازار ثانویه محقق نشده است.وی ادامه داد: در مجموع وضعیت 
درآمدهای ارزی کشور در حال حاضر نسبت به سال ۹۱ الی ۹۲ 
بهتر بوده و میزان فروش نفت ایران تاکنون به نسبت سال ۹۱ 
با کاهش قابل توجهی روبرو نشده بنابراین می توان عنوان کرد 
است.کبیری  بوده  روانی  عوامل  از  ناشی  بیشتر  ارز  فعلی  قیمت 
اصطالح  به  که  صادرکننده  های  شرکت  از  داد:تعدادی  ادامه 
خصولتی هستند، ارز خود را به سامانه نیما ارائه نمی کنند که 
وجود  با  گفت:  وی  است.  مدیریت  ضعف  از  ناشی  موضوع  این 
اینکه روند افزایش نرخ ارز ادامه داشته و از ارزش پول کاسته می 
شود اما خریداری ارز ریسک زیادی دارد چرا که قیمت های ارز 
غیر واقعی است.عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
یادآور شد: در هر صورت با مدیریت صحیح و اعمال سیاست های 
این  در  و  را ساماندهی کرد  ارز  بازار  توان شرایط  اقتصادی می 

راستا احتمال دارد نرخ ارز با سقوط آزاد روبرو شود.

دستگیری ۳ نفر در خصوص اکران بنر 
سربازان اسرائیلی در شیراز

 
دادستان شیراز از دستگیری و تشکیل پرونده برای سه نفر در نتیجه 
از میادین  اکران بنر مذموم سربازان رژیم اشغالگر قدس در یکی 

شیراز خبر داد.
با بیان اینکه پس از  به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی صالحی 
تشکیل  انجام شده  توهین  و  مجازی  فضای  در  مطلب  این  انتشار 
پرونده قضایی برای عوامل این اقدام در دستور کار قرار گرفت گفت: 
مدیر روابط عمومی نهاد متولی امر که مسئولیت مستقیم نظارت بر 
تبلیغات فرهنگی در شهر شیراز را بر عهده داشته است دستگیر و 
هم اکنون در بازداشت است.وی همچنین از دستگیری دو نفر دیگر 
خاطرنشان  و  داد  خبر  توهین آمیز  بنر  طراحی  دست اندرکاران  از 
کرد: پرونده در دادسرای عمومی و انقالب شیراز با نظارت مستقیم 
اولیه است. بازپرسی در مرحله تحقیقات  دادستان در شعبه ویژه 

دادستان عمومی و انقالب شیراز تصریح کرد: تحقیقات تا روشن 
شدن ابعاد احتمالی پنهان موضوع ادامه خواهد داشت و با مرتکبین 

در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

انهدام یک تیم تروریستی 
در مرز سراوان

در  سپاه  زمینی  نیروی  قدس  قرارگاه  عمومی  روابط   
اطالعیه ای از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به استکبار 
جهانی در منطقه مرزی سراوان و هالکت و زخمی شدن ۶ 
تروریست خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز، روابط 
عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای 
اعالم کرد: در پی عملیات اطالعاتی دقیق یگان های قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه مبنی بر قصد یک تیم تروریستی 
وابسته به استکبار جهانی برای حمله به پاسگاه های مرزی 
صبح  همجوار،  کشور  خاک  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
امروز)جمعه ۶ مهرماه( با هوشمندی نیروهای عملیاتی، 
تیم مذکور قبل از هرگونه اقدام در نزدیکی پاسگاه ۱۶۳ 
در منطقه مرزی سراوان در کمین رزمندگان سپاه اسالم 
گرفتار و منهدم شد.این اطالعیه افزوده است: طی درگیری 
و آتش سنگین نیروهای خودی، با انهدام این تیم تعداد ۴ 
تن از تروریست ها به هالکت رسیدند و ۲ تن نیز زخمی 
شدند و مابقی تروریست ها به عمق کشور همجوار گریختند.

در این اطالعیه با اشاره به اینکه طی این عملیات هیچگونه 
تلفاتی به نیروهای خودی وارد نشده و سالح، مهمات و 
تجهیزات تروریست ها به دست رزمندگان اسالم افتاده 
است، تاکید کرده است: همانگونه که بارها اعالم شده است، 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سایر نیروهای امنیتی، 
اطالعاتی و انتظامی با هوشیاری و اشراف اطالعاتی همه 
جانبه، هرگونه تحرک گروهک های تروریستی و عناصر 
مزدور و اجیر شده توسط سازمان های جاسوسی بیگانه که 
بخواهند امنیت ملت ایران را تهدید و به مخاطره بیندازند را 

رصد و قاطعانه با آن برخورد خواهند کرد.

هشدار بعیدی نژاد 
به سرویس های اطالعاتی غرب

 سفیر ایران در لندن به سرویس های اطالعاتی در غرب 
هشدار داد، از تحت فشار قرار دادن برخی اتباع دوتابعیتی 
برای انتقال اطالعات از ایران دست بردارند.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود 
نوشت: متأسفانه سرویس های اطالعاتی در غرب به ویژه از 
طرق غیرمستقیم برخی اتباع دوتابعیتی ایران را برای انتقال 
داده و اطالعات خاصی تحت فشار قرار می دهند. اتباع ایران 
به کشور خود عشق می ورزند اما ممکن است برخی اوقات 
با تصور این که چنین داده هایی محرمانه نیستند، به این امر 
اقدام کنند.وی ادامه داد: کشورهای غربی باید این فشارها 
علیه برخی اتباع ایران به ویژه سالمندان و زنان را متوقف 
کنند. ایران عمیقا معتقد است و تالش می کند که اتباع 
ایران روابط عمیق با سرزمین مادری خود را حفظ کرده 
و به طور مستمر و بدون هیچ گونه نگرانی برای گردشگری، 

بازدید خانواده و تجارت به میهن خود سفر کنند.

خبرخبر

شماره مجوز :1397.3089

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران/ منطقه ساری

 موضوع مناقصه :سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه ساری 
تاریخ ؛مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار دومین آگهی 
 http://iets.mporg.irروزنامه )97/7/7(تا تاریخ 97/7/18و قابل برداشت از سایت های
و http://monaghese.niopdc.ir می باشد و تحویل پاکات تضمین ) الف ( ؛اسناد و 
مدارک مناقصه )ب ( و پیشنهاد قیمت )ج( بصورت الک و مهر شده در سه پاکت جداگانه 
به آدرس :ساری کیلومتر یک جاده ساری نکا ؛جنب انبار نفت ساری امور حقوقی و پیمانها 

تلفن:5-33280030-011داخلی 2232و2341
 تاریخ تحویل پاکات :تا پایان وقت اداری )ساعت 15( روز چهارشنبه مورخ 97/7/18

تاریخ گشایش پاکات :ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/7/21می باشد. حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و 
امضاء مجاز تعهد آور بالمانع می باشد .

**بدیهی از بازگشایی پاکات یا هر تعداد شرکت کننده ای  میسر خواهد بود .
برآورد معامله: 11/184/303/600ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :تضمین قابل قبول یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/9/22و بمبلغ 
شناسه  9200015174با  شماره  طرفه  دو  حساب  شرکت؛  مجاز  بانکی  سپرده  ؛حساب  نقدی  سپرده  واریز  صورت  در  می باشد.)  559/215/180ریال 

پرداخت16100000017 نزد بانک ملت شعبه انقالب ساری می باشد .(
شرایط متقاضی :

1-شرکتهای  حمل و نقل یا موسسات توریستی ؛اتومبیل کرایه دارای مجوز تردد درون شهری و برون شهری سواری و مینی بوس 
2-نوع محل استقرار شرکت )ملکی ؛استیجاری ؛شخصی( که با توجه به شرایط کار در شهر ساری می باشد .

3-ارائه تصویر پروانه کسب از صنف مربوطه یا ارائه تصویر گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون ؛کار و رفاه اجتماعی به 
همراه تصویر اساسنامه شرکت ؛آگهی ثبت شرکت ؛آخرین تغییرات در روزنامه رسمی؛ اظهار نامه ثبت شرکت ؛کد اقتصادی ؛شناسه ملی ؛گواهی ثبت 

نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
4- ارائه تصویر گواهی تایید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی )برای تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد.(

** تمامی مستندات ارائه شده میبایستی  ممهور به مهرو امضاء پیمانکار و به صورت اصل و یا برابر اصل باشند.

 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

آگهی مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 96/1332 مورخ 96/11/5 و 97/299 مورخ 97/3/20 
شورای اسالمی شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد یک قطعه از امالک )زمین( 

متعلق به خود به شرح : 

از طریق مزایده کتبی اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/7/24 به امور مالی شهرداری 
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. شهرداری در رد 
یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی و 

شهرداری ماهدشتمالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد. 

مفقودی 
برگ سبز و کارت شناسایی وانت پیکان مدل ۹۲ با شماره پالک ۵8۷م۴۴ایران ۷۲ با شماره 
موتور ۱۱۴f۰۰۳۲۰۰۲و شماره شاسی NAAA۴۶AA۳DG۳۴۳۵۷8 بنام  اسماعیل غالمعلی 

پور بیشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره ۶۳  دارای   ایمانی چمعالی  فرزاد  آقای 
۹۷۰۴۳۶  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان محمد ایمانی چمعالی به شناسنامه شماره ۱۰ درتاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰  دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ صاحب جان طاهری چمعالی فرزند صفر علی به شماره ملی : ۴۶۲۲8۲۴۴۵۰ زوجه دائمی 

۲ محسن ایمانی چمعالی به شماره ملی :۴۶۲۳۲۰۶۰8۴ فرزند ذکور
۳ ابوالحسن  ایمانی چمعالی به شماره ملی : ۴۶۲۳۲۴۰۱۳۴  فرزندذکور 
۴  قربانعلی  ایمانی چمعالی به شماره ملی : ۴۶۲۳۰۵۶۵8۹ فرزندذکور 

۵  عبداهلل ایمانی چمعالی به شماره ملی : ۴۶۲۳۱۱۰۶۰۵ فرزندذکور 
۶ فرزاد ایمانی چمعالی به شماره ملی :  ۴۶۲۳۶۲۳۷۰۱ فرزندذکور 

۷  محبوبه ایمانی چمعالی به شماره ملی :۴۶۲۳۱۲88۶۵  فرزنداناث  
8 معصومه ایمانی چمعالی به شماره ملی : ۴۶۲۳۱۴۷۰۴۵ فرزنداناث 

۹ زهرا  ایمانی چمعالی به شماره ملی : ۴۶۱۰۲۴۱۹۹۴ فرزنداناث 
۱۰ مریم  ایمانی چمعالی به شماره ملی : ۴۶۲۳۲8۱۵۶۶ فرزنداناث و الغیر 

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

حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۳۴۰۰۱۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۳۴۰۰۵۰۳ –خواهان : آقای حسین صادقی نژاد 
فرزند شاعباس به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد خ مطهری نبش 
خ رنگین کمان منزل – خوانده : آقای مجتبی کریمی فرزند شابابا به نشانی تهران اندیشه فاز 
یک هفتم غربی پالک ۹۶ واحد ۶ ، ۰۲۱۶۵۵۱۶۶۷۲ – خواسته ها : ۱-مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه ۲-مطالبه وجه چک ۳-مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین صادقی نژاد فرزند شاعباس به 
طرفیت آقای مجتبی کریمی فرزند شابابا به خواسته مطالبه مبلغ ۶/8۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
یک فقره چک به شماره ۲۳۰۵۳۱ عهده بانک ملی مورخ ۱۳۹۳/۹/۹ به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست لغایت صدور چک ها لغایت صدور حکم و 
اجرای کامل آن به شرح دادخواست نظر به محتویات پرونده و مالحظه رونوشت چک ها و 
صدور و گواهی عدم پرداخت های اصداری و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و با 
عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه 
ای نیز ارسال نداشته و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که 
حکایت از برائت ذمه خویش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و اینکه اصل 
بر بقاء دین است مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب پیش 
گفته دعوی خواهان را ثبات تشخیص  مستندا به مواد ۱۹8 و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور 
چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده ی استفساریه تبصره 
مذکور مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ خوانده را به پرداخت مبالغ ۶/8۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ ۱/۳8۲/۱۹۷ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به جهت تعرفه 
مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل 
آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول 
محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد –سید احمد موسوی . 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۲۶۵۰ هیات اول///
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/// حسینعلی 
مجد خواه فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ۳۴8۴ صادره از جواد آباد در ششدانگ ///یک 
باب خانه /// به مساحت ۱8۶/۵۹ متر مربع پالک ۱۵ فرعی از ۶۰ اصلی واقع در.... قریه 
دهوین ورامین.... خریداری از مالک رسمی آقای /// حسن اردستانی احد از ورثه رجب 
اردستانی .... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اعتراض،دادخواست  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  اداره تسلیم و پس 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۷/۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۷/۲۱

م.الف 348¬¬¬ ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای علی مرادی  فرزند احمد   به شماره شناسنامه ۶۶۵  به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۴۳۵/۱/۹۷/ح  تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان آقای استاد احمد مرادی   به شماره شناسنامه ۱۴۱  در تاریخ  
الفوت وی  ۱۳۴۱/۱۲/۲۰ دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین 

عبارت است از:
۱-اقای علی اکبر مرادی  متولد ۱۳۰8 به شماره شناسنامه  ۲ صادره از ساوجبالغ  نسبت پسر 

متوفی
۲- اقای علی مرادی  متولد ۱۳۱۹  به شماره شناسنامه ۶۶۵ صادره از طالقان نسبت  پسر  متوفی
۳- اقای علی اکرم مرادی  متولد ۱۳۱۰  به شماره شناسنامه ۳ صادره از طالقان  نسبت  پسر متوفی
۴- خانم مرواری مرادی  متولد ۱۳۱۶  به شماره شناسنامه ۲۱ صادره از ساوجبالغ  نسبت  دختر 

متوفی
۵-خانم گلدسته مرادی متولد ۱۲8۴ به شماره  شناسنامه ۱۴۵ صادره از ساوجبالغ نسبت همسر 

متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال میباشد 
اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده ۳۶۴ امور حسبی 
یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد. م.الف:۴8۳۹     

تاریخ انتشار : ۹۷/۷/۷
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ پارس رنگ سفید –روغنی مدل ۱۳۹۰ 
به شماره موتور ۱۲۴۹۰۱8۰۹۶۵ به شماره شاسی CAXBK ۱۰ NAAN ۱۱۵۲88به 
شماره پالک ۳۱ ایران ۵۲۵ ج ۶۷ به نام آیت خسرو بیگی فرزند صید بزرگ به کد ملی 

لرستان – خرم آباد .۴۰۷۳۴۱۹۳۰۷ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقودی 
مجوز حمل سالح شکاری به شماره ۱۶۳8۱۹۱متعلق به آقای علی اصغر زاده به شماره ملی 

بابل ۲۰۶۰8۴۰۶۴۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

شهرداری ماهدشت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران

 منطقه ساری

شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران

 منطقه ساری

 نوبت اول

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران نتانیاهو را چوپان دورغگویی 
توصیف کرد که نمی خواهد از دروغ 
گفتن دست بکشد و گفت: اسرائیل 
بخواهد  که  نیست  موقعیتی  در 
درباره برنامه هسته ای صلح آمیز 

دیگر کشورها وقیحانه اتهام بزند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد 
جواد ظریف در واکنش به اظهارات 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی این مطلب را بیان کرد.

وی افزود: یکبار یک بازی را به نام 
پرونده نوت بوک راه انداختند، سر 
و صدای زیادی کردند و آژانس بین 
الملل در طول سال ها هزینه زیادی 
انجام داد، وقتی آمدند و  برای آن 
بازدید کردند، آن پرونده را بستند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داد: نتانیاهو باید پاسخ 
تنها  عنوان  به  اسرائیل  که  دهد 
دارنده سالح هسته ای در منطقه 
خاورمیانه چگونه می تواند خود را در 
موقعیتی قرار دهد که علیه کشوری 
که بارها توسط آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، صلح آمیز بودن برنامه 
اینگونه  است،  شده  اعالم  هایش 
اضافه  بزند.ظریف  اتهام  وقیحانه 
کرد: این کار فقط برای این است 
که واقعیت ها را از خودش دور کند، 
خاورمیانه  تهدید  بزرگترین  اینکه 
اسرائیل است وقتی که نتانیاهو در 

کنار یک مرکز ساخت سالح هسته 
ای می ایستد و کشورهای دیگر را 
به نابودی هسته ای تهدید می کند.

وی تصریح کرد: این رژیم متجاوز 
حتما نمی تواند با این بازی ها کاری 
خارجه  امور  ببرد.وزیر  پیش  از  را 
جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان 
کرد: در طول روزهای گذشته دیدیم 
سیاست هایی که نتانیاهو به آمریکا 
در  را  امریکا  کرده، چقدر  تحمیل 
مجمع عمومی و شورای امنیت به 
انزوا کشانده است. حاال شما ببینید 
وقتی آمریکا را توانستند تا این حد 
چه  تا  خودشان  بکشانند،  انزوا  به 
حد منزوی هستند.وی در پاسخ به 
سوالی درباره ساز و کار ویژه گروه 
۱+۴ هم گفت: اروپایی ها در چند 
ماه گذشته تالش وسیعی را انجام 
هفت  کنون  تا  کم  و دست  دادند 
بانک مرکزی توافق کرده اند که راه 
کار ویژه مالی برای ارتباط با ایران 
ایجاد کنند و در آینده نیز این راه کار 
را به موسسه ای تبدیل کنند.ظریف 
افزود: آنچه که به مساله ایران ربط 
دارد، در آینده ای نزدیک انجام می 
شود اما آنچه که آنها می خواهند 
موسسه ای تشکیل دهند که فراتر 
از ایران بتواند کار کند، ممکن است 
بیشتر طول بکشد.وی توضیح داد: 
موگرینی  خانم  که  گونه  همان 
)هماهنگ کننده سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا( در مصاحبه گفت، این 
راه کار ویژه فقط برای اروپا نیست 
بلکه سایر کشورها و شرکت هایی 
است که با ایران تعامل مالی دارند 
تا بتوانند پول را به این حساب واریز 
کنند و هزینه های صادرات را نیز 
کنند.وزیر  برداشت  حساب  ازاین 

این راه کار  ادامه داد:  امور خارجه 
مفیدی است برای اینکه موسسات 
مالی که بیشتر با دالر کار می کنند 
دالر  با  کارکردنشان  خاطر  به  و 
حتی در معامالت یورویی با ایران 
هم می توانند مورد تحریم آمریکا 
قرار گیرند، از فشار و تحریم آمریکا 

کرد:  اظهار  ظریف  بمانند.  مصون 
یعنی کار فقط با یورو انجام می شود 
و هیچ حضوری در بازارهای دالری 
کار  راه  نظرم  به  ندارد،  آمریکا  و 
خوبی برای از بین بردن یکی از ساز 
و کارهای تحمیلی آمریکا در حوزه 

بانکی است.

ادامه از صفحه ۱
سالمی ادامه داد: دشمنانی که به دنبال تفرقه بودند دیدند 
را  مشکالت  و  شد  فروزان  وحدت  مشعل های  چگونه  که 
ارزش ها  و  انقالب  از  فراموش کردند و دغدغه شان دفاع 
و  ای  منطقه  دنباله  یک  ماجرا  این  اینکه  بیان  با  شد.وی 
جهانی دارد، تصریح کرد: طراحان این راهبردهای کور در 
مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات دور می 
زنند. بر اساس فرمان رهبرشان می گوییم انتقام قطره قطره 
خون شهیدان مان را از عوامل داخلی و بیرونی این حادثه غم 
انگیز خواهیم گرفت.وی گفت: به رژیم امارات و عربستان 
سعودی که صحنه گردان اصلی شرارت های امنیتی اینگونه 
درون  به  ناامنی  انتقال  آرزوی  و  هستند  کشورمان  در 

سرزمین مان را می کشند، می گوییم هرگز در توسعه تنش 
به هیچ موفقیتی نخواهید رسید و کوچک تر از آن هستید 
ایران  ملت  باشید.  ایران  بزرگ  برای کشور  رقیب  یک  که 
۴۰ سال است در مقابل بی بدیل ترین امپراطوری های بشر 
ایستاده و به آنها شکست تحمیل کرده است.سالمی خطاب 
ارتش  دارای  شما  گفت:  عرب،  کشورهای  برخی  سران  به 
مکانی نیستید و وقتی کنار آمریکا قرار می گیرید احساس 
کاخ های  درون  و  پذیرید  شکست  شما  می کنید.  قدرت 
شیشه ای نشسته اید و نمی توانید تیغ انتقام ملت ایران را 
تحمل کنید. تا به امروز نجابت انقالبی به خرج داده ایم و اگر 
از خطوط قرمز ما عبور کنید قطعا از خطوط قرمزتان عبور 
خواهیم کرد و می دانید که شکست پذیر هستید، پس آرام 

باشید و مداخله نکنید.سالمی ادامه داد: ما در هیچ کشوری 
پایگاه نظامی نداریم، نفوذ ما بدلیل اعتقادات ما به عدالت، 
ایران محبوب  امروز  صلح، آزادی و استقالل ملت ها است. 
همه کشورهای جهان بوده و در سازمان ملل تصویر زیبایی 
از نگاه جهانی به ایران و آمریکا را مشاهده کردیم.وی با بیان 
از دست  را  اقدامات خود  اینکه آمریکا مشروعیت سیاسی 
داده است، اظهار داشت: آمریکا از نظر اقتصادی هم بازنده 
نبردهای اخیر بوده است و ۷ تریلیون دالر هزینه آمریکا در 
منطقه بوده بدون اینکه هیچ دستاوردی از آن داشته باشد. 
آمریکا قدرت نظامی اش هم فرسوده شده است و امروز از 
شناورهای رزمی آمریکا و آن حضور پرتعداد در خلیج فارس 
خبری نیست.وی افزود: آمریکایی ها توانایی جنگ جدیدی 
ندارد چراکه قدرت او افول کرده است. اینکه رهبر معظم 
انقالب فرمودند گزینه جنگ منتفی است؛ این یک حقیقت 
است زیرا قدرت انباشته شده و متمرکز بازدارنده ما زمین و 
دریا و هوا را علیه هر دشمنی به جهنم تبدیل می کند و هم 

به دلیل افول قدرت آمریکا. 

هشدار سردارسالمی به عربستان وامارات؛

انتقام حادثه اهوازرامی گیریم 

نتانیاهو و ۲۶ سال جعل واقعیت درباره ایران
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با راه اندازی یک نمایش تبلیغاتی ایران را به داشتن 
تاسیسات هسته ای مخفی متهم کرد.نتانیاهو در طول بیش از 20 سال همواره ادعاهای نادرستی درباره 
برنامه هسته ای ایران و عراق مطرح کرده و چارچوب های زمانی برای برنامه هسته ای ایران تعیین کرده 
که همگی خیالی بوده و حتی با ارزیابی های سازمان های اطالعاتی خودش هم تناقض داشته اند. با این 

حال، او هنوز مورد اعتماد مقامات آمریکا و نمایندگان کنگره این کشور است. 

توافق 7 بانک اروپايی برای ايجاد 
راهکار ارتباط مالی با ايران

تنها رژیم صهیونیستی 
برنامه هسته ای 

مخفی دارد               
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  رتبه زیر 2 هزار  409 دانش آموز بابلی 
در کنکور

 سهم ۱۷ درصدی فوالد خوزستان
از تولید فوالد خام کشور

حسن زاده- بابل: بابل بزرگ ترین آموزش 
و پرورش به لحاظ کمی در کشور می باشد.
و  در گفت  بابل  پرورش  و  آموزش  مدیر 
گو با خبرنگار زمان افزود: بابل بزرگ ترین 
آموزش و پرورش به لحاظ کمی است و 
دوم  رده  رتبه  در  و  استان  ای  ناحیه  تک 

کشور  از این حیث قرار دارد.
آموز  دانش   ۴۰۹ داشت:  اظهار  نژاد  علی 
بابلی در کنکور امسال رتبه زیر ۲ هزار را 

احراز کردند.
المپیاد   در  بابلی  آموز  دانش  راهیابی  وی 
ریاضی،  جهانی  دیپلم  کسب  و  ریاضی 
کسب رتبه سوم در رشته علمی کاربردی، 
کسب رتبه سوم جشنواره هنرهای تجسمی، 
در  کشوری  و  استانی  عنوان   ۲۲۰ کسب 
بخش فرهنگی و هنری را بخش دیگری از 
موفقیت های مجموعه آموزش و پرورش 

بابل ذکر کرد.
خاطرنشان  بابل  پرورش  و  آموزش  مدیر 

کرد: بیش از ۳ هزار کالس درس در ۵۱۶ 
واحد آموزشی برای بیش از 8۰ هزار دانش 
آموز در سال تحصیلی جدید آماده سازی 

شده است.
این مسئول افزود: ۲۴۷مدرسه ابتدایی آماده 
آموز  دانش   ۶۶۰ و  هزار   ۳۷ به  خدمت 
ابتدایی در سال جدید خواهد بود که از این 
آمار ۶ هزار و ۶۶۷ دانش آموز پایه اول را 

شامل می شود.

وحیدی فر-اهواز: فوالد خوزستان قصد دارد 
مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته به تولید 

بیش از ۳ میلیون و 8۰۰ هزار تنی دست یابد.
محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان در 
گفت و گو با ماهنامه چیالن ورود این شرکت 
به زنجیره ارزش باالدست فوالد را از جمله 
گذشته  سال  در  شرکت  مهم  دستاوردهای 
عنوان کرد و گفت: فوالد خوزستان با تملک 
۶۷ درصد از سهام شرکت صنعتی و معدنی 
توسعه ملی توانست در راستای اجرایی نمودن 
یک استراتژی ضروری در سرمایه گذاری های 

شرکت گام بردارد.
وی در خصوص این طرح توضیح داد: این 
طرح شامل دو واحد بزرگ تولید کنسانتره و 
گندله سازی هرکدام با ظرفیت دو و نیم میلیون 
تن را شامل می شود و قابلیت زیرساخت های 
آن در صورت تامین سهمیه سنگ آهن تا پنج 
میلیون تن در هرکدام از بخش ها وجود دارد. 
شایان ذکر است، طرح کنسانتره سازی توسعه 

ملی سال گذشته و واحد گندله سازی نیز تا 
پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

آمار  به  اشاره  با  مدیرعامل فوالد خوزستان 
تولید سال گذشته که ۳.8 میلیون تن اسلب، 
بلوم و بیلت بود گفت: فوالد خوزستان سهم 
را  کشور  خام  فوالد  تولید  از  درصدی   ۱۷
 ۴.۶ رشد  گذشته  سال  در  و  باشد  می  دارا 
نیز  فروش  لحاظ  به  کرد.  ثبت  را  درصدی 
رشد ۱۷ درصدی فروش بلوم و بیلت و ۲ 
درصدی در کلیه محصوالت در سال قبل به 
ثبت رسید و در نهایت سبب شد از لحاظ 
ارزشی فروش، رقم ۷ هزار و ۱۷۹ میلیارد 
تومانی برای فوالد خوزستان محقق شود که 
رشد ۴۹ درصدی نسبت به سال گذاشته را 

به ثبت رساند.
کشانی ادامه داد: در سال جاری نیز مطابق با 
برنامه پیش خواهیم رفت و قطعا به تولید بیش 
از ۳ میلیون و 8۰۰ هزار تنی دست خواهیم 

یافت.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد: 

عملیات خارج سازی ۲000 متر از 
شبکه های قدیمی در »واوان« 

اعتبارات  از  استفاده  با  اسالمشهر:  نوری- 
عمرانی عملیات اصالح شبکه و انشعابات در 

شهر واوان انجام گردید .
این خبر را مدیر امور آبفای شهر واوان اعالم 
صورت  مطالعات  راستای  در   : گفت  و  کرد 
گرفته مبنی بر نوسازی خطوط و خارج سازی 
شبکه های قدیمی و فرسوده از مدار توزیع و 
همچنین جمع آوری خطوطی که به لحاظ قطر 
پایین موجب بروز مشکالتی در امر تامین و 
مشترکین  و  شهروندان  آشامیدنی  آب  توزیع 
محترم میگردید ،  اصالح و بازسازی بخشی 
از این خطوط و شبکه ها که در دستور کار قرار 
گرفته بود مطابق برنامه انجام و به اتمام رسید . 
پرویز عبدی با اشاره به مشخصات این پروژه 
محل  از  عملیات  این   : ساخت  خاطرنشان 
اعتبارات عمرانی و به طول ۲۱۴۰ متر با استفاده 
از لوله های پلی اتیلن سایز ۱۶۰ و ۲۰۰ میلی 
خیابان حضرت  در  ماه  مرداد  اواخر  از  متری 
امامزاده عیسی ع و کوچه های منشعب آغاز 
شده بود . پس از انجام عملیات لوله گذاری و 
آبدار نمودن شبکه جدید در مرحله بهره برداری 

قرار گرفت . 
مهندس عبدی همچنین یادآور شد : همزمان با 
اصالح خطوط و شبکه های مذکور انشعابات 
کار  دستور  در  نیز  ها  شبکه  این  با  مرتبط 
گرفته  مطالعات صورت  پیرو  که   . دارد  قرار 
به  نیاز  شرب  آب  انشعاب  رشته  تعداد۱8۰ 
بهسازی و یا تعویض کنتور دارد که طی چند 

روز آتی عملیاتی خواهد شد . 
در  واوان  شهر  آبفای  برداری  بهره  امور  مدیر 
پایان با اشاره به اینکه اصالح بخش دیگری از 
شبکه های قدیمی و فرسوده نیز مورد مطالعه و 
در دستور کار قرار گرفته اظهار امیدواری کرد: با 
تامین اعتبارات الزم و تخصیص یافته الباقی این 

پروژه ها نیز طی امسال عملیاتی گردد .

خبر

با بهره برداری از 110 مدرسه ی اهدایی مقام معظم رهبری؛ 

تعداد مدارس برکت به یک هزار و 110 مدرسه رسید 

آیین بهره برداری از ۱۱۰ مدرسه ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به 
دانش آموزان مناطق کم تر توسعه یافته ی کشور برگزار شد. 

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(، در این آیین که با حضور آیت اهلل محمدی گلپایگانی 
رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت، دکتر مهراهلل 
مدارس کشور و  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  رییس سازمان  رخشانی مهر 
جمعی از مسئوالن برگزار شد، ۱۱۰ مدرسه ی برکت به طور هم زمان در ۲۱ 

استان کشور به  بهره برداری رسید. 
رییس دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم با اشاره به حضور پرشور مردم 
در عزاداری ماه محرم گفت: از آن جا که اساس انقالب اسالمی درست و 
اصولی است، همه ی جوانان چه شهری و روستایی آماده ی جان فشانی برای 

دفاع از نظام و انقالب هستند.  
رییس جمهور  از سوی  مذاکره  به درخواست  رد  کرد: جواب  تأکید  وی 

آمریکا نشانه ی عظمت و بزرگی انقالب اسالمی است. 
آیت اهلل محمدی گلپایگانی با تجلیل از مدرسه سازی توسط ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( تصریح کرد: ستاد کارهای بزرگی را در سال های 
گذشته آغاز کرده است که ساخت مدارس، یکی از بهترین آن هاست. یقین 
بود. هیچ  قیامت خواهد  این عمل خیر مشکل گشای شما در روز  دارم 

حسنه ای واالتر از خدمت به خلق نیست. 
وی با تأکید بر این که مدرسه بزرگ ترین پایگاه فرهنگی است، ادامه داد: 
امیدواریم مدرسه سازی که یک حرکت اللهی است و مورد رضایت حضرت 
صاحب الزمان)عج( قرار دارد، در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و از 
طریق بنیاد برکت با سرعت، ابعاد و گستردگی بیش تری ادامه داشته باشد. 

در ادامه ی این مراسم، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( ضمن 
محکوم کردن حادثه ی تروریستی اهواز بیان کرد: نظام مقدس جمهوری 
نمایندگی می کند و علت اصلی  به نوعی فرهنگ عاشورایی را  اسالمی 

دشمنی کشورهای سلطه گر با نظام نیز همین است. 
دکتر محمد مخبر افزود: پیروزی انقالب اسالمی، مدیریت جنگ تحمیلی و 
خنثی کردن توطئه ها همه به برکت فرهنگ و مکتب عاشورا بوده است. در 
این مکتب انسان هایی تربیت می شوند که ظلم ستیز و دشمن شناس هستند 
و نمی توان سد راه شان شد.  وی با تأکید بر این که جمهوری اسالمی ایران 
حرف اول و آخر را در منطقه می زند، ادامه داد: استهزای رییس جمهور 
آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل نشانه ی قدرت ایران است که توانسته 
ابهت این کشور را بشکند.  فرمان حضرت امام)ره( افتتاح هم زمان ۱۱۰ 
مدرسه ی برکت را هدیه ی مقام معظم رهبری به دانش آموزان مناطق محروم 
و کم تر توسعه یافته ذکر کرد.   مهندس سعید جعفری با بیان این مطلب 
افزود: بنیاد برکت تاکنون یک هزار مدرسه را در ۳۱ استان کشور احداث و 
به بهره برداری رسانده و در حال حاضر برنامه ی ساخت ۱۰۰۰ مدرسه ی 
دوم را در دست اجرا دارد که از این تعداد، ۱۱۰ مدرسه امروز به بهره برداری 
می رسد.  رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در این 
مراسم با تأکید بر توجه ویژه ی نظام جمهوری اسالمی به موضوع آموزش 
گفت: ۵۰ درصد کالس های درس در سال ۹۶ توسط خیرین ساخته شده 
است. آموزش، کلید توسعه است و یکی از دالیل مشکالت امروز هم همین 

کم توجهی و غفلت از آموزش است. 

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس مرکز مشاوره 
معاونت اجتماعی پلیس البرز با اشاره به اهمیت 
مشاوره در حل مشکالت فردی و خانوادگی 
گفت: فرهنگ استفاده از مشاوره، یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.
با  گذشته  روز  رنجبرپور«  »یداهلل  سرهنگ    
دیدار  و  زمان  پیام  روزنامه  دفتر  در  حضور 
صمیمی با مدیرمسئول این نشریه گفت: یکی 
از مجموعه های مهم معاونت اجتماعی پلیس 
البرز مرکز مشاوره و        مددکاری است که با بهره 
مندی از حضور کارشناسان مجرب ، متخصص 
و متعهد درک و شناخت مناسبی از مشکالت 
مراجعین داشته و در قالب فرایند مشاوره اقدام 

به ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای می کند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: روزانه بین 
۵ تا ۱۰ نفر مراجعه کننده به این مرکز مراجعه 
کرده و از خدمات مشاوره ای و روانشناختی که 
بصورت کامال رایگان ارائه می شود بهره مند 

می شوند.
وی تاکید گرد: آمار مراجعه کنندگان در ابتدای ۶ 
ماهه اول سال ۲۶۰۶ نفر بوده که بطور میانگین 

بین ۱۵ تا ۲۰ نفر در هفته جهت اخذ خدمات به 
این مرکز مراجعه کرده اند. 

بیشترین علت  به  اشاره  با  رنجبرپور  سرهنگ 
مشکالت  گفت:  مرکز  این  به  افراد  مراجعه 
خانوادگی، مشاوره پیش از ازدواج، فرزندپروری 

و اعتیاد از جمله مهمترین علل مراجعه افراد به 
مرکز می باشد.

وی خاطر نشان کرد: هر چند در ابتدای راهیم اما 
کارها و قدم های مثبتی برداشته شده که این امر 
نیازمند اطالع رسانی و کمک رسانه ها جهت 

ترویج فرهنگ مشاوره در جامعه است.
سیستم  در  که  جوانی  های  زوج  افزود:  وی 
به  توانند  می  هستند  مواجه  بامشکل  قضایی 
منظور حل مشکالت خود با مراجعه به مرکز 
مشاوره از این مجموعه بهترین بهره برداری را 

ببرند.
را  امانت داری  و  صداقت  رنجبرپور  سرهنگ 
دو رکن اصلی در مشاوره و مددکاری خواند 
و گفت: مشاوران ناجا در دوایر و کالنتری ها 
با شناخت عالئم و اختالالت روانی صداقت 
و امانت داری را در رأس برنامه های خود قرار 

می دهند.
انتظامی به تعامل های پلیس با دیگر  این مقام 
نهادهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد اشاره 
کرد و گفت: یکی از برنامه های ناجا ارتباط مؤثر 
و هماهنگ با نهادهای مختلف به منظور کاهش 

آسیب های اجتماعی است.
وی ادامه داد: در مواردی که مراجعه کنندگان با 
مشکل مراجعه به مرکز مواجه هستند مشاوران 
در صورت لزوم به منازل افراد مراجعه کرده و 

ارایه خدمات می دهند.

رئیس مرکز مشاوره معاونت اجتماعی پلیس البرز:

فرهنگ استفاده از مشاوره، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

دادنامه
عمومی حقوقی  دادگاه   ۱۰ شعبه    ۹۷۰۹۹8۲۶۱۱۰۰۰۳۱۹ پرونده کالسه 

کرج تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۱۱۰۰۰۶۵۱
آقای علی  با وکالت  ابوعبداله بیک ویردی فرزند اسمعیل  آقای  خواهان: 
عباسی فرزند محرمعلی به نشانی تهران – فلکه دوم صادقیه برج گلدیس 
طبقه ۹ واحد ۹۰۶ و آقای عمران امیری پور فرزند ذبیح اله به نشانی تهران 

– فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۹ واحد ۹۰۶
خواندگان : ۱- آقای سید حمزه صادقیان به نشانی مجهول المکان

۲- آقای نواب ایزدپناه فرزند رحمت اله به نشانی استان فارس – شهرستان 
کازرون – کنارتخته- خیابان امام کوچه بخشداری منزل ایزدپناه 

خواسته : تامین خواسته  
بخواسته  دادخواستی  خوانده  بطرفیت  باال  شرح  به  خواهان   – گردشکار 
استناد  به  تامین خواسته  اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار  فوق 
مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع 
آن به این دادگاه و ثبت آن به کالسه فوق در وقت فوق العاده شعبه ۱۰ 
خواهان  حضور  در  و  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  کرج  عمومی  دادگاه 
قرار  مبادرت بصدور  زیر  به شرح  پرونده  اوراق  بررسی  با  تشکیل است 

می شود. 
قرار دادگاه

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته 
نموده است چون ارکان و شرایط دادخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به 
استناد مادتین ۱۰8 و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته به 
مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال بال معارض خوانده تا پایان رسیدگی 
صادر و اعالم می نماید هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل 
از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.   

۷۹/۱۴۹۴۵/ف م/الف
رئیس شعبه 10 دادگاه حقوقی کرج – علی اشرف

آگهی مزایده اموال غیر منقول/ نوبت اول 
به موجب پرونده اجرایی به شماره ۰۹۶۰۲۲۷محکوم علیه آقای مصطفی عباس زاده  محکوم 
به پرداخت ۱۳۰۰ عدد سکه در حق محکوم له فاطمه محمد علی زاده  ، نظر به اینکه محکوم 
علیه از مراتب فوق خودداری نموده اموال مشروحه ذیل ارزش آن بر حسب نظریه کارشناسی 
به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید.   ۱ـ  قطعه باغ بادام پشت باربری واقع در پالک 

۷8 مزرعه الغدنبه سامان به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع 
۲ـ  قطعه باغ مخروبه موسوم به دره جنی واقع در پالک فوق به مساحت ۵/۵۰۰ متر مربع 

۳ـ  قطعه باغ مو تعدادی  اشجار گردو معروف به دوالی ، طاقی واقع در پالک فوق به مساحت 
۲۰۰۰ متر مربع 

۴ـ  قطعه زمین ساده معروف به یورد واقع در پالک فوق به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع 
ارزش کل امالک مذکور به مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد و اعالم می گردد. 

ملک مذکور در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ راس ساعت  ۳۰: ۹ صبح از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت کنندگان در 
مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می توانند از ملک موصوف 
بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آزاد است 
برندگان مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف 
مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند و 
در صورت عدم انجام در مهلت مقرر ۱۰ در صد مبلغ مزایده  پس از کسر هزینه های اجرایی به 
نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان 

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ماه گل رئیسی کاجی فرزند عزت اهلل به شرح دادخواست 
از این دادگاه  درخواست گواهي حصر  تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۳۹۳ 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشم رئیسی کاجی فرزند حبیب اهلل ش ش 
۷۶۳ سرانجام در تاریخ  ۱۳۹۳/۱۲/۹ در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ ماه گل رئیسی فرزند عزت اهلل  به ش ش  ۱۶۷۲ )  همسر متوفي(

۲ـ زهرا رئیسی فرزند هاشم  به ش ش ۴۶8۰۳۰۰۵۷۴ )  فرزند متوفي(
 ۳ـ علی رئیسی فرزند هاشم به ش ش  ۴۶8۰۲۴۴۷۹8 )  فرزند متوفي(

۴ـ محسن رئیسی فرزند هاشم  به ش ش ۴۶8۰۳۴۹۶۱۱  )  فرزند متوفي(
۵ ـ کوکب احمدی فرزند داوود ش ش ۴ ) مادر متوفی ( 

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول 
)جهت اخذمحکوم به(

به موجب پرونده کالسه ۹۵۰۲۰۷ موضوع دعوی محکوم له سعید مبینی دهکردی فرزند 
محمد بطرفیت دهقان مرادیان فرزند نور محمد و با توجه به محکومیت محکوم علیه به 
پرداخت ۱۶۱۶۴۲۱۳8۶ریال در حق محکوم له و مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت و بنا به درخواست محکوم له بمنظور استیفای محکوم به و 
هزینه اجرائی اموال قید شده در ذیل برگه که توسط کارشناس منتخب توصیف و ارزیابی و 
مقرر است از طریق مزایده راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲8 محل اجرای 
احکام مدنی اردل با حضور نماینده دادستان بفروش می رسد و هرکس باالترین قیمت را  
پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود می بایست فی المجلس ده درصد مورد مزایده را 
طی چک تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثرظرف مدت یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از 
کسر هزینه مزایده  به نفع  صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید  می گردد این آگهی در 

روزنامه محلی منتشر همچنین در در معابر عمومی الصاق خواهد شد.  
شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا و اقربای سببی و نسبی آنان 
، ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت ۵ روز قبل از مزایده از طریق این 
اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. ۱ـ  مشخصات ملک : 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت دویست و پنجاه و یک متر مربع و نود و دو صدم متر 
مربع بشماره ملک ۱۵۱۷/۱۹8 دفتر ۴۱ بشماره ثبت ۷۳۵8 صفحه ۲۹۲ دهستان چهارمحال 
نام آقای دهقان مرادیان دشتکی فرزند نور  به  جزوه دان ۱۹8 بخش ده پرونده ۱۵۱۷ 
محمد با حدود و مشخصات شماالً به طول هشت متر و شصت و پنج سانتی متر درب 
و دیواریست به کوچه شرقا به طول بیست و هشت متر و نودونه  سانتی متر دیواریست 
اشتراکی با پالک ششصد وسی و سه فرعی باقیمانده از یکصد و نود و هشت اصلی جنوباًبه 
طول هشت متر و هشتاد سانتی متر دیواریست به پالک ششصد و سی و دو فرعی از یکصد 
و نود و هشت اصلی غرباًبه طول بیست و هشت متر و نود و هشت سانتی متر دیوار به 

دیوار پالک ششصد و سی و یک فرعی . 
مشخصات ساختمانی ملک :  یک با ب ساختمان اسکلت بتنی دارای سه سقف شامل 
زیر زمین مسکونی به مساحت حدود ۶۴ متر مربع که شامل یک سالن با بدنه های کاشی 
کاری شده می باشد و دارای یک ایوان در مجاورت حیاط است راه ورودی به زیر زمین از 
طریق پله های ساختمان می باشد . طبقه همکف به مساحت حدود ۱۰۲ متر مربع دارای دو 
خواب ، آشپزخانه و سرویس ها و هال و پذیرایی بوده و مصالح بکار رفته در آن معمولی 
بوده و مالک در آن ساکن است ، طبقه اول به مساحت حدود ۱۱۰ متر مربع دارای دو 
خواب و  آشپزخانه و سرویس ها و هال و پذیرایی بوده و مصالح بکار رفته در آن معمولی 
بوده و مالک در آن سکونت دارد. . سقف ها تیرچه بلوک و روی سقف آخر کالف کشی 

فلزی گردیده و سقف شیب دار از ورق شیروانی اجرا گردیده است . 
ارزیابی ملک :  ارزش هر متر مربع عرصه بر اساس تحقیقات انجام شده از مطلعین محل 
بنگاه های امالک و نیز در نظر گرفتن اختالف ارتفاع کف معبر و حیاط به میزان حدود ۳ 
متر و نیز موجود بودن اعیانی با سه سقف روی عرصه به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و ارزش 
هر متر مربع اعیانی با توجه به نوع مصالح بکار رفته و قدمت ساختمان به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ 

ریال  تعیین می گردد. 
ارزش و امتیازات و متعلقات : جمعا۵۰/۰۰۰/۰۰۰ً ریال تعیین می گردد امتیازات موجود 
یک امتیاز برق ، و یک امتیاز آب و یک امتیاز گاز می باشد. و هر سه سقف ساختمان 

بصورت اشتراکی از امتیازات صدرالذکر بهره برداری می نمایند
ارزیابی ملک بر اساس متراز کلی عرصه طبق سند رسمی به مساحت ۲۵۱/۹۲ متر مربع 
و متراژ کل اعیانی در سه سقف ۲۷۶ متر مربع و ارزش امتیازات و متعلقات جمعاً به مبلغ 

۲/۰۴۷/۷۶۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و برآورد و تعیین می گردد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردل ـ خلیلی اردلی 

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت جان افروز رئیسی کاجی  فرزند احمد  به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۳۶8   از این دادگاه  درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر رئیسی زاده کاجی فرزند بهار   به  ش 
ش ۱۱۷۶ سرانجام در تاریخ ۵/۲۴/ ۱۳۹۷ در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ جان افروز  رئیسی کاجی فرزند احمد  به ش ش  ۲8  )  همسر متوفي(

۲ـ  محمد رئیسی زاده کاجی فرزند حیدر به ش ش ۴۶8۰۰۷۲۹۱۱  )  فرزند متوفي(
۳ـ ثریا  رئیس زاده کاجی فرزند حیدر به ش ش  ۴۶8۰۰۳۳۰۰۲ )  فرزند متوفي(
۴ـ امیر  رئیس زاده کاجی فرزند حیدر به ش ش  ۴۶8۹۳۱۰۷۰۱ )  فرزند متوفي(

۵ـ شیرین  رئیسی زاده کاجی فرزند حیدر به ش ش ۴۶8۹۴۰۰۶۲۶   )  فرزند متوفي(
۶ـ  علی رئیس  زاده کاجی فرزند حیدر به ش ش  ۴۵۴ )  فرزند متوفي(
۷ـ  زهره رئیس زاده کاجی فرزند حیدر به ش ش ۱8۳  )  فرزند متوفي(

8ـ   پروین رئیسی زاده کاجی فرزند حیدر به ش ش ۴۶8۰۱۶8۲۵۰  )  فرزند متوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۴۴۲۰۰۲۱۴ شورای حل اختالف شماره ۲  شهرستان شهرکرد 

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۳8۴۴۲۰۰۵۰۳  
خواهان : آقای عبدالرضا گودرزی  فرزند محمدعلی  به نشانی استان چهارمحال و بختیاری 
ـ  شهرستان سامان شهرسامانـ  چمزین خیابان شهید صالحی روبروی گلستان شهداء کوچه 

8متری پالک ۳۵
خواندگان : ۱ ـ آقای سیروس سلیمانی به نشانی مجهول المکان ۲ ـ آقای  فرهاد برزیده 
دهکردی  به نشانی  چهارمحال و بختیاری شهرکردـ   خیابان تختی خیابان یاس کوچه ۱۲۱ 

منزل حاجیه خانم رضاییـ   حاج فرهاد برزیده 
خواسته : الزام  به انتقال سند خودرو 

به تاریخ ۹۷/۶/۱۱ جلسه شورای حل اختالف ۲ شهرکرد با تصدی اینجانب و در وقت فوق 
العاده تشکیل است . پرونده شماره ۹۷۰۲۲۶  تحت نظر قرار داد که با بررسی جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و وصول نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ، ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد. 
» رای قاضی شورا «

در خصوص دعوی خواهان :  آقای عبدالرضا گودرزی علیه خواندگان : ۱ ـ آقای سیروس 
سلیمانی ۲ـ  آقای فرهاد برزیده دهکردی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی مالکیت خودروی  
وانت تویوتا ۱۶۰۰ به شماره انتظامی ۷۱ـ  ۹۷۵  ع ۵۲ و مقوم به ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بدین شرح 
که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورتجلسات تنظیمی اشعار داشته که خودروی 
موصوف را به موجب مبایعه نامه شماره ۰۴۰۵۰۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ از خوانده ردیف ۱ 
خریداری نموده و مقرر گردیده که نامبرده  نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نماید که با توجه 
به استنکاف از این امر درخواست رسیدگی دارم خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی  حاضر 
شده و نسبت به فروش خودرو به خواهان و دریافت ثمن معامله اقرار نموده و خوانده ردیف 
دوم نیز در جلسه حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای از جانب نامبرده به این مرجع واصل نشده 
بنابراین ضمن احراز وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده ردیف ۱ و اینکه فروشنده خودرو 
وفق مبایعه نامه استنادی متعهد به انتقال سند و نیز تهیه مقدمات آن بوده و توافقی بر خالف 
این امر بین طرفین انجام نشده و نیز احراز مالکیت خوانده ردیف ۲ بر خودرو موضوع دعوی 
و احراز قابلیت نقل  و انتقال قانونی آن به موجب پاسخ استعالم دریافتی از پلیس راهور ناجا 
به شماره ۹۷۵ ، ۰۳ ، ۱۷۰۳ ، ۱8۱۳ و تاریخ ۹۷/۶/۶ و مستند به مواد ۱۰ـ  ۱۹۰ـ  ۲۱۹ـ  ۲۲۰ 
ـ ۲۲۳ـ  و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۹8ـ  ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب درامور مدنی و نیزنظریه های مشورتی ۱ـ ۷ ، ۲۳۶۲ تاریخ ۹۲/۴/۹و ۲ـ ۷ ، ۱۰۰،۹۳ 
تاریخ ۹۳/۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه حکم به محکومیت ردیف ۱ به پرداخت مبلغ 
۱/۲۹۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و از باب تسبیت و الزام خوانده ردیف ۲ به حضور در 
یکی از دفاتر اسنادرسمی تنظیم سند انتقال مالکیت رسمی خودروی موضوع پرونده در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. اما در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 
علیه خوانده ردیف ۱ و مطالبه هزینه دادرسی عیله خوانده ردیف ۲ با عنایت به قبح تحمیل 
تکلیف ماالیطاق و نیز عدم توجه دعوی مستند به ماده 8۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بربند 
۴ از ماده 8۴ همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. این رای نسبت به خواهان و 
خوانده ردیف اول حضوری و ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم حقوقی 
دادگستری شهرکرد بوده و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ۲۰ روز پس از ابال غ واقعی 
قابل وا خواهی در همین مرجع و ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم حقوقی 

دادگستری شهرکرد می باشد. 
 قاضی شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرکرد ـ نعمت اله سلیمانی  

متن آگهی

در پرونده کالسه ۹۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۱۳۰۹۳ آقای پاپی ولی دلفان فرزند براتعلی به اتهام تصرف 
به  اراضی ملی یک قطعه ملک واقع در پالک ۱۲ و فروعات بخش ۴ موسوم  عدوانی 
رحمانشاهی به میزان ۱۳۳۹۱ متر مربع موضوع شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان خرم آباد 
تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق 
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق 

با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –اصغر مرادیان 

آگهی فقدان سند مالکیت
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۹۱۷/۳ – اصلی بخش ۲ خوی  برابر سند 
الکترونیکی بنام زینب جالل زاده ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- 
اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر 
نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی 

رئیس ثبت خوی-سلیمانپورفقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح  شماره88۵  شناسنامه  دارای  قابچلو      توحید  آقای  
۹۷۰۹۶۹/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی  داده که شادروان کلثوم  معصومی بشناسنامه ۹   در تاریخ ۹۴/۶/۱ 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   توحید قابچلو     فرزند 
رستم –ش ش88۵ خوی –پسر متوفی/۲-  علیرضا قابچلو     فرزند رستم -ش  
ش    ۵۰۹ خوی-پسر متوفی/۳-  محمدباقر  قابچلو     فرزند رستم -ش  ش  ۶۰۴   
–خوی-پسر متوفی/۴-  سکینه  قابچلو     فرزند رستم - ش ش  ۲8۰۱۳۹۶۹۶۶ 
-خوی-دختر متوفی/۵- عالیه قابچلو     فرزند رستم -  ش ش ۴۰۹۵8 خوی- دختر 
متوفی/۶-   رستم قابچلو     فرزند فرخ -ش ش ۲۹۶  خوی –همسرمتوفی/ 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

شرکت تعاونی اعتبارکارکنان پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

تادرمجمع  شود  می  دعوت  شرکت  این  محترم  اعضای  ازکلیه  بدینوسیله 
عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 
7/24/ 1397 درمحل آمفی تئاترکتابخانه مرکزی برگزار می شود حضوربهم 

رسانید .
توجه :1- درصورتیکه هریک ازاعضاء نتواند درمجمع عمومی فوق حضوریابد 
میتواند استفاده ازحق خود را برای حضورواعمال رای درمجمع عمومی به 
هرعضوحداکثرسه  وکالتی  آراء  کند.تعداد  االختیارواگذار  تام  نماینده  یک 
تایید  بود.ودراینصورت  خواهد  رای  یک  تنها  غیرعضو  وهرشخص  رای 
نمایندگی تام االختیارباامضاء بازرس اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهدبود 
نامه  وکالت  مگراینکه  است  الزامی  درتعاونی  زمان  هم  وموکل  حضوروکیل 
نامه  وکالت  وتایید  بررسی  زمان  باشد  شده  تنظیم  رسمی  دردفاتراسناد 
ازمجمع ازساعت 8الی 12 روزهای  تا 24 ساعت قبل  انتشارآگهی  ازتاریخ 

کاری هفته دردفترتعاونی صورت می پذیرد.
رسمیت  اعضاء  کل   )2/3( دوسوم  حضورحداقل  با  عمومی  مجمع  2-این 

خواهد داشت.
دستورجلسه : 1- اصالح آدرس مرکزاصلی عملیات شرکت تعاونی اعتبار

بانک  مجوزهای  اداره  تصمیم  براساس  جدید  اساسنامه  تصویب  طرح   -2
مرکزی

هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبارکارکنان
پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی
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چالش بازگشت به چرخه بی سوادی

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی معتقد است بازگشت به بی سوادی در 
چرخه نهضت سوادآموزی یکی از چالش هایی است که باید به آن توجه کرد.

علی باقرزاده  با گالیه از اینکه محیط برای افراد کم سواد جهت غنی شدن 
و کمک به تمرین خواندن و نوشــتن، مهیا نیست گفت: سوادآموزان سال 
تحصیلی را از فروردین ماه آغاز کرده اند و تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار نفر ثبت 
نام کرده اند. البته عمده ثبت نامی های ما نیمه دوم سال هستند و همچنان 
در حال ثبت نام هستیم.وی ادامه داد: ما پیش بینی ثبت نام ۷۰۰ هزار نفر 
در سال تحصیلی را داریم. برخی از این ثبت نامی ها در دوره های مصوب ما 
هستند که منتهی به دریافت مدرک تحصیلی می شود و بخشی هم در دوره 
های مهارتی ما ثبت نام کرده و می کنند.رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با 
اشاره به اینکه ۳۵ مهارت در این سازمان نیازسنجی شده است و ۳۵۰ مرکز 
برای آموزش مهارت ها در نظر گرفته شده است مهر گفت: خواندن با خانواده 
یکی دیگر از طرح های ماست که تا امروز نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر را تحت 
پوشش برده ایم. در این طرح ۴۰ عنوان کتاب در اختیار سوادآموزان ما است 
که با خانواده کتاب ها را می خوانند.وی در توضیح بیشتر گفت: بیشتر کتاب 
هایــی که در بازار وجود دارد یا جنبه کودک و نوجوان یا کتاب هایی برای 
سطح باالی سواد است. در واقع متناسب با نیاز یک بزرگسالی که تازه دارد 
سواد یاد می گیرد کتابی تولید نمی شود. رادیو ، تلویزیون و نشریات ما نیز 

متناسب این گروه سنی تولیدی ندارند.

صادقي: مشکل اغلب 
دانشجویان ستاره دار حل شده 

 یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
لزوم اصالح الیحه دولت برای حل مشکل دانشجویان ستاره دار و برداشتن 
هرگونه استثنایی، گفت: دولت در مقطع فعلی تمامی تالشش را برای حل 
مشکل دانشجویان ستاره دار انجام داده است.محمود صادقی با اشاره به مصوبه 
هیات وزیران در الیحه الحاق یک تبصره ماده ۵ قانون ســنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با محتوای پذیرش حق ادامه ی 
تحصیل برای همه دانشــجویان گفت: این الیحه هنوز به مجلس شورای 
اسالمی ارائه نشده است. ما امیدواریم دولت قبل از ارائه ی آن اصالحات الزم 
را انجام دهد.وی توضیح داد: در قســمتی از این الیحه آمده اســت که در 
برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت 
مستثنی هستند. این بدان معناست که دولت پیشاپیش حکم صادر کرده 
اســت که یک نقض غرض است و ضدیتی در این الیحه دیده می شود.این 
عضو فراکسیون امید تاکید کرد: نباید دولت کار قضایی در الیحه انجام دهد 
این که در این الیحه به این موضوع اشــاره شده که اگر فردی محکومیت 
داشته از ادامه ی تحصیل محروم است یعنی دولت پیشاپیش حکم صادر 
کرده است و باید اجازه دهیم در پرونده های قضایی دادگاه حکم دهد که اگر 
اشاره داشت که محکوم از حق تحصیل محروم است، بحث دیگری است کما 
این که بحث دیگری وجود ندارد.صادقی با اشاره به اقدامات دولت برای ادامه 
تحصیل دانشجویان گفت: طبق پیگیری های بنده از طریق هیات مرکزی 
گزینش دانشجو و وزارت علوم، مشکل اغلب دانشجویان ستاره دار حل شده و 
برای ادامه تحصیل مشکلی ندارند کما این که با قاطعیت هم نمی توانم بگویم 
که دانشجوی ستاره دار نداریم، اما مطلع هستم که تالش زیادی برای رفع این 

مشکل شده است.

خبر

بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان 
اولین اولویت سازمان تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بهبود وضعیت 
معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران را اولین 

اولویت این سازمان برشمرد.
به گزارش پیام زمان ، سیدتقی نوربخش در جلسه 
ای با اعضای تشــکل های بازنشستگان استان 
اصفهان اظهار داشت: در طول ۲۷ سال گذشته 
در این سازمان مشغول خدمت رسانی بوده ام و با 
مشکالت و خواسته های اقشار مختلف مخاطبان 
این سازمان از جمله بیمه شدگان و بازنشستگان 
آشنا هستم.نوربخش افزود: برای اجرایی شدن 
تبصره های مربوط به سازمان تامین اجتماعی 
در قانون بودجه ســال جاری پیگیری های الزم 
در حال انجام است و تمامی دستگاه های ذیربط 
از جمله کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شــورای اسالمی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و 
ســازمان برنامه و بودجه همکاری بسیار خوبی 
داشته اند.وی با اشاره به روند افزایش مستمری 
بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعی در سال 
های اخیر، گفت: درسال۹۲ مجموع مستمری 
پرداختی ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم 
در ســال جاری به ۶۳ هــزار میلیارد تومان می 
رسد. اگر چه میزان حقوق فعلی بازنشستگان و 
مستمری بگیران عزیز ناکافی و باعث شرمندگی 
اینجانب است.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
ارتقاء خدمات این سازمان را نیازمند برنامه ریزی 
دقیق و تأمین هزینه خدمات عنوان کرد و گفت: 
مــا از تمامی ظرفیت های موجــود برای ارتقاء 
خدمات استفاده می کنیم و امیدواریم با افزایش 
منابع مالی بتوانیم بیش از این خدمات سازمان 
را ارتقــاء دهیم.نوربخــش افزایش غیرمنطقی 
تعداد بازنشستگان را یکی از مشکالت سازمان 
تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: ۲۵درصد کل 
مستمری بگیران ما با استفاده از قانون مشاغل 
سخت و زیان آور بازنشسته شده اند. به عبارت 
دیگر یک چهارم خدمات و اشــتغال ما سخت و 
زیان آور است در حالی که می دانیم که اینگونه 
نیست و در واقع بازنشستگی سخت و زیان آور در 
کشور ما منجر به بازنشستگی پیش از موعد شده 
است.وی ایجاد تعهدات بدون منبع برای سازمان 
تأمین اجتماعی را منجر به عدم تعادل منابع و 
مصارف نقدی این سازمان دانست و گفت: بخش 
عمده مشکالت فعلی مربوط به تعهداتی است که 
در ادوار گذشته ایجاد شده و هزینه های مربوط 
به آن تا سال های بسیار طوالنی برای این سازمان 

باقی می ماند .

خبر

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران با اعالم اینکه 
ساالنه ۱۰۰ هزار بیمار جدید مبتال به سرطان در کشور 
تشخیص داده می شود، از سرطان معده به عنوان 

کشنده ترین نوع سرطان ها نام برهشدارد.
به گزارش پیام زمان ؛ دکتر محمدرضا قوام نصیری در 
همایش بین المللی رادیوتراپی پیشرفته در کشورهای 
در حال توسعه که در مرکز همایش های سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار می شود، گفت: ساالنه ۱۰۰ 
هزار بیمار جدید مبتال به سرطان در کشور تشخیص 
داده می شود و در حال حاضر ۶ برابر این تعداد بیمار 

مبتال به سرطان در کشور داریم.

وی با اشاره به شیوع سرطان ها در کشور بر اساس 
موقعیت جغرافیایی اظهارداشت: در خراسان شمالی، 
منطقه ترکمن صحرا شاهد شیوع باالی سرطان مری 
و معده هستیم و در خوزستان شاهد افزایش سرطان 
دستگاه ادراری و مثانه هستیم که احتماال دالیل آنها 
نیز شناخته شده است.قوام نصیری در ارتباط با علت 
شیوع باالی سرطان مثانه در خوزستان توضیح داد: 
آب کارون که مردم منطقه در آن شنا می کنند دارای 
انگل »شیستوزومیا« است که همین انگل در رود نیل 
مصر نیز وجود دارد که باعث افزایش موارد ابتال به 
سرطان مثانه شده است.وی از سرطان معده به عنوان 

کشنده ترین نوع سرطان ها نام برد و افزود: متاسفانه 
عالئم سرطان معده مشابه سوءهاضمه است و بر 
همین اساس دیر تشخیص داده می شود.رئیس انجمن 
رادیوتراپی آنکولوژی ایران ادامه داد: با توجه به اینکه 
پزشک در مراجعه بیمار نمی تواند برای او تست های 
سنگین و گران قیمت انجام دهد، در نتیجه تشخیص 
سرطان معده به تأخیر می افتد و درمان آن دشوار می 
شود.قوام نصیری از کاهش وزن شدید و خونریزی 
دستگاه گوارش فوقانی به عنوان عالئم سرطان معده 
پس از تشخیص نام برد و افزود: این نوع سران در 
اروپا و آمریکا نیز همچنان کشنده است.وی در عین 

حال از کشور ژاپن به عنوان تنها کشور دنیا نام برد که 
توانسته در ۳۰ سال اخیر به صورت خیلی چشمگیر 
موارد ابتال به سرطان معده را کاهش دهد.قوام نصیری 
درباره وضعیت سرطان در تهران نیز گفت: با توجه به 
اینکه بیش از نیمی از بیماران مبتال به سرطان از استان 
های اطراف وارد می شوند، نمی توان به درستی عنوان 
کرد چه نوع سرطانی در تهران شایع تر است.وی در 
عین حال آلودگی هوا را به عنوان یکی از عوامل بسیار 
موثر در بروز سرطان دانست و گفت: آلودگی هوا که 
از طریق سیستم گردش خون وارد ریه و مغز انسان 

می شود، در کودکان بسیار خطرناک تر است

رضا اردکانیان ساعاتی پیش 
با  مرتبط  در جمع مدیران 
سمنان  استان  آب  و  برق 
اظهار داشت: مطالعات این 
پروژه بزرگ و ملی رو به 

اتمام اساپت.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
حال  در  نیرو  وزارت 

جمع بندی مطالعات پروژه انتقال آب دریای خزر است عنوان کرد: 
امروزه در دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران 
اصلی ترین شاخصه توسعه یافتگی حکومت ها نوع نگاه آنان به 

موضوع آب است.
وزیر نیرو با بیان اینکه پروژه های حوزه آب بسیار سنگین، گران و 
زمان بر است تصریح کرد: امروز همه می دانندکه باید جنبه حاکمیتی 
آب حفظ شود.اردکانیان با تأکید بر لزوم ورود بخش خصوصی به 
پروژه های حوزه آب در کشور تصریح کرد: اما نباید فراموش کرد 
که مسئولیت اصلی، سهیم شدن دولت در موضوع آب و پروژه های 

این بخش است.

اردكانيان:معضل آب 

حل شدين است

جلسه  در  ایلنا:  خبرگزاری 
شورای  مجلس  امروز 
طرح  با  نمایندگان  اسالمی 
ازدواج  منع  فوریت  یک 
دختران زیر سن ۱۳ سال و 
پسران زیر ۱۶ سال موافقت 
 ۲۰۹ مجموع  از  کردند. 
نماینده حاضر در صحن ۱۵۱ 

نفر رای موافق، ۳۴ نفر رای مخالف و ۷ رای ممتنع دادند.
گفتنی است این طرح با امضای ۶۷ نماینده تقدیم هیئت رئیسه شده 
بود و نمایندگان در خصوص توجیه این طرح معتقدند پیامدهای 
منفی ازدواج قبل از سن رشد می تواند آسیب های زیادی از جمله 
آسیب اجتماعی، تلفات جانی، اختالالت روحی و روانی، محرومیت 
از تحصیل و مشکالتی در خصوص تربیت فرزندان به وجود آورد.

در جریان بررسی این طرح احمد امیرآبادی فراهانی با آن مخالفت 
کرد که با واکنش منفی بسیاری از بهارستان نشینان روبرو شد. به 
طوری که یکی از نمایندگان به وی تذکر داد که بسیاری از مشکالت 

اجتماعی و آسیب ها به دلیل همین ازدواج های زودهنگام است.

ممنوعيت ازدواج دخرتان
 زير ١٣ در مجلس كليد خورد

از  پرستار  خانه  دبیرکل 
 ۴۰۰ ساالنه  مهاجرت 
پرستار به خارج از کشور 

خبر داد.
مقدم  شریف  محمد 
موضوع  درخصوص 
مهاجرت پرستاران و پیامد 
های آن اظهار داشت: در 

بحث مهاجرت آمار دقیقی وجود ندارد، چراکه کانال های خروجی 
کشور متفاوت است و پرستاران به طرق مختلف مهاجرت می 
کنند.وی افزود: برهمین اساس عده ای به سازمان نظام پرستاری 
مراجعه می کنند و تائیدیه می گیرند، اما امکان دارد تائییدیه برای 
همه کشورها قابل قبول نباشد. آماری وجود دارد مبنی بر اینکه 
پرستارانی که می خواهند به خارج از کشور بروند در سال حدود 
۴۰۰ نفر هستند.وی درادامه به ایلنا گفت: البته برخی پرستارانی که 
قصد مهاجرت دارند نیز به سازمان مراجعه نمی کنند و با استفاده 
از وکیل به طور مستقیم برای مهاجرت اقدام می کنند که البته بدون 

وکیل هم این اقدامات انجام می شود. 

مهاجرت ساالنه ٤٠٠ پرستار 

به خارج از كشور

آگهی مزایده 
بموجب ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی الی ماده ۱۴۵ همان قانون )فروش اموال منقول( 
در رابطه با پرونده کالسه ۳۶۰/۹۶ شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف جوانرود 
که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود تایید و ابرام گردیده است،شامل یکدستگاه 
خودروی سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۶ نقره ای رنگ دوگانه سوز بشماره انتظامی ۱۳۹ ل ۶۶ 

ایران ۲۹ متعلق به مختار صوفی با شرایط و مشخصات ذیل بفروش می رسد:
۱-خودروی مذکور با مشخصات فوق بفروش می رسد و برابر پرونده معارضی ندارد.

آن  پایه  قیمت  و  ارزیابی  دادگستری  کارشناس رسمی  توسط  مزایده  مورد  ۲-خودروی 
سیصدو نود میلیون ریال معادل سی و نه میلیون تومان برآورد گردید که قیمت مذکور 
قیمت پایه محسوب و برنده کسی خواهد بود که در مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
۳-در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی شرکت کنندگان در مزایده می توانند ظرف 
مدت ۵ روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام مدنی شورای حل 

اختالف از خودرو ی فوق الذکر بازدید نماید.
۴-افراد شرکت کننده باید در تاریخ مزایده ده درصد از قیمت پایه را بصورت نقدی همراه 

داشته باشند تا واجد شرایط در مزایده گردند.
۵-تاریخ مزایده و شرکت در آن ۱۳۹۷/۷/۱8 ساعت ۱۲ ظهر در شعبه اجرای احکام مدنی 

شورای حل اختالف جوانرود تعیین گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان جوانرود - یعقوبی

 متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۹۰۰۰۶۱۶ آقای علی ستاریان اصیل فرزند فرهاد و خانم فرناز 
محمد طاهر نجار فرزند فریدون به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع با بردن مبلغ 
هفده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان موضوع شکایت خانم لیال نصیری تحت تعقیب 
می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱۷۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز 
از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و 
از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون 

رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان .

آگهی تحدید اختصاصی
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک۲۵-اصلی قریه دهتوتواقع در بخش ۱۳ کرمانشاه 
به عمل نیامده است وطبق رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۳88 مورخ ۲۰ / ۴/ ۹۷ هیات 
حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای برهان رستمیازششدانگ یک باغبه 
مساحت  ۳۳8۱۶ مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود 
ثبت  قانون  ماده ۱۵  اختصاصی مورد درخواست درتاریخ۹۷/8/۱ ساعت ۱۰ صبح طبق 
درمحل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا از متقاضی ومجاورین دعوت میشود 
در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود بامعرفی آنان انجام پذیرد 
وکسانیکه به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت 
مجلس ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم 
نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام 

آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:۷/ ۷ / ۹۷
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  عیدی محمد احمدی سرموری فرزند سلطان   به شرح 
دادخواست  تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۲۴۵   از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا سلطان احمدی  سرموری   
به  ش ش ۲۹  سرانجام در تاریخ ۱۳8۵/۳/۹  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ  بیگم احمدی چلوئی  فرزند بند علی به ش ش  ۴۰۹   ) همسر متوفي(

۲ـ  زهرا بیگم احمدی سرموری فرزند سلطان به ش ش ۴۲۵ ) فرزند متوفی ( 
۳ـ  عیدی محمد احمدی سرموری فرزند سلطان به ش ش ۲ ) فرزند متوفی (

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم: کریم معظمی گـودرزی   دارای شناسنامه شماره 8  به  شرح دادخواست به 
کالسه ۵۵۵/۵/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عذرا معظمی گـودرزی  بشناسنامه  شماره ۴ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۴ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- کریم معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  8  ت.ت  ۱۳۶۳  صادره از  بروجرد  

نسبت با متوفی پسر
۲- شامحمد معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۷۷۳  ت.ت  ۱۳۴۰  صادره از  

بروجرد  نسبت با متوفی پسر
۳- ناصر معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۷۷۴  ت.ت  ۱۳۴۲  صادره از  بروجرد  

نسبت با متوفی پسر
۴- منصور معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۹۶۴  ت.ت  ۱۳۴۷  صادره از  بروجرد  

نسبت با متوفی پسر
۵- تیمور معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۹۶۵  ت.ت  ۱۳۴۹  صادره از  اشترنیان  

نسبت با متوفی پسر
۶- علی رضا معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۱۲۰۶  ت.ت  ۱۳۵۳  صادره از 

اشترنیان  نسبت با متوفی پسر
۷- فاطمه معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۱۰۲۴  ت.ت  ۱۳۵۱  صادره از  اشتر 

نیان  نسبت با متوفی دختر
8- معصومه معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۳۵  ت.ت  ۱۳۶۰  صادره از  اشترنیان  

نسبت با متوفی دختر
۹- آرزو معظمی گـودرزی  فرزند  محمد  ش.ش  ۳۵  ت.ت  ۱۳۶۰  صادره از  اشتر نیان  

نسبت با متوفی دختر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ و ۷۳۴ 
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

مزایده
امیرخانی  کیومرث  آقای  علیه  محکوم  شماره ۹۶۰۹۹۷8۹۵۳۴۰۰۱۲۴  دادنامه  موجب  به 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۷۴/۶۴۹/۴۴۶ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له آقای مسلم همتی و مبلغ 8۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
لذا حسب تقاضای محکوم علیه یک واحد آپارتمان مسکن فرهنگیان فاز ۴ طبقه سوم واقع 
در شهرستان صحنه معرفی نموده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 

ارزیابی گردیده است:
ملک معرفی شده توسط محکوم علیه فوق الذکر در حال حاضر فاقد هرگونه اسناد ثبته شامل 
سند مالکیت و قرارداد واگذاری می باشد و در ید و تصرف نامبرده)محکوم علیه( می باشد 
و در حال حاضر در آن سکونت دارد و واحد فوق الذکر مقروض به بانک عامل معرفی شده 
مسکن مهر به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که اقساط آن با سود حاصله برابر شرایط 
تسهیالت بانکی به عهده متصرف و در خواست کننده مسکن مهر آپارتمان می باشد,لذا طبق 
بررسی های بعمل آمده واحد فوق الذکر دارای دو اتاق خواب,حال و پذیرایی,آشپزخانه اپن 
با کابینت موجود آن و وسایل سرمایشی, کولر آبی و وسایل گرمایشی پکیج با مساحت 8۷ 
متر مربع )انباری در طبقه همکف به شماره ۳( فاقد پارکینگ دارای محوطه با سازه بتنی که 
ارزش ششدانگ واحد فوق الذکر در صورت بالمعارض بودن آن از ناحیه افراد حقیقی یا 
حقوقی بدون وام به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل شصت میلیون تومان اعالم می گردد که 
در صورت واگذاری به غیر کل مبلغ وام با سود حاصله آن ۱۲ سال بعهده خریدار می باشد 
و خریدار موظف است برابر قوانین مسکن مهر اقساط ماهیانه آن را با سود حاصله پراخت 
نماید. لذا مزایده در مورخه ۹۷/۷/۲۹ راس ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد در محل اجرای 
احکام حقوقی دادگستری شهرستان صحنه ,متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده 
جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام مدنی شورا مراجعه نمایند و هرکسی بیشترین 
قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و برنده مزایده فی المجلس 
۱۰ درصد از قیمت ملک را فی المجلس به شماره حساب دادگستری صحنه به شماره 
۲۱۷۱۲۹۳۷۶۳۰۰۶ ئاریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه از تاریخ انجام مزایده به شماره 
حساب دادگستری واریز نماید.چنانچه در موعد مقرر اقدام به واریز ننماید ده درصد اولیه به 

دادگستری شهرستان صحنهنفع دولت ضبط خواهد شد.

آگهی ابالغ
به موجب دادنامه شماره ۱۲۹-  ۹۷/۲/۳۰ صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف صحنه 
و در کالسه پرونده اجرائیه به شماره ۴۱۵/۹۷ محکوم علیه افشین رضایی محکوم مستند به 
پرداخت به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به میزان ۵۰8۰۰۰۰ ریال 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر از مورخه ۹۶/۱۰/۱۰ لغایت اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر دولتی به میزان ۱/۲۰ اصل خواسته در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب 
۲۱۷۱۲۹۳۶۹۴۰۰۵ لذا بداین وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد ظرف مدت ده روز 
از تاریخ ابالغ نشر آگهی نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام خواهد کرد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی ابالغ
 - کرمانشاه  کرمانشاهاستان  استان  نشانی  به  فرزند شیخعلی  علی خزائی  آقای  خواهان: 

شهرستان کنگاور - شهر کنگاور - سی متری شهرک وحیدیه پشت بارفروشی
 خوانده: آقای فرشید ابراهیمی به نشانی مجهول المکان 

خواسته مطالبه وجه بابت.....
» رأی دادگاه «

در خصوص دعوی آقای علی خزایی فرزند شیخعلی به طرفیت آقای فرشید ابراهیمی به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده حاضر با این توضیح که خواهان اظهار 
داشته به علت عدم استطاعت مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی فوق الذکر نیستیم فردی 
کارگر هستم همسر و دو فرزندانم با من زندگی می کنند که باید خرج آنها را بدهم در منزل 
پسرم سکونت دارم و خودم خانه، منزل، مغازه و ماشین و مال و اموال دیگری ندارم و توان 
پرداخت هزینه دادرسی را ندارم جهت اثبات ادعای خود شهود دارم که تقاضای استماع 
شهادت شهود را دارم. خوانده در دادگاه حضور ندارد و دفاعی بعمل نیاورده است. دادگاه 
قرار استماع شهادت شهود را صادر و اظهارات آنان را اخذ که اظهارات شهود نیز مؤید 
ادعای خواهان است خوانده نیز دلیلی بر اثبات مالئت خواهان ارائه نکرده دادگاه با توجه به 
اظهارات طرفین و گواهی شهود و مستندات پیوست دادخواست خواسته خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص ومستندا به مواد ۱۹8 ،۵۰۴، ۵۰۶ و ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی فوق الذکر صادر و اعالم می نماید رای 
صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز است . 
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی صحنه - حسین نظری 

متن آگهی 
محکوم له : صمد کرمی عالم  محکوم علیه : ابراهیم فتحی 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ابراهیم فتحی فرزند عزیز که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره به شماره ۹۷۱۰۴۲۶۶۵۶۴۰۰۱۰۰ از شعبه ۱۴ 
شورای حل اختالف خرم آباد در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۵۶۴۰۰۴۵۰ به موجب دادنامه 
شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۶۴۰۰۱۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰صادره از شعبه ۱۴ محکوم علیه محکوم به 
پرداخت شصت میلیون ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل که ۶۰ 
درصد آن مربوط به مرحله بدوی است و ۱/۵۹۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی درحق محکوم له 
می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ. د .م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –معصومه حسینی . 

آگهی ابالغ دادنامه
 غیابی شماره۲۹۴-۳۰مرداد۹۷  خواهان:اخترپیکری فرزنداکبر

خواسته:مطالبه
))خالصه رای((

اخترپیکیری  شورادرخصوصدادخواست  کالسه۱۹۲،۹۷،۱این  پرونده  محتویات  حسب 
قانونی  وتشریفات  الزم  اقدامات  ازانجام  برمطالبهپس  مبنی  عباسی  مرضیه  بطرفیت 
نهایتابموجبدادنامه مذکورخوانده محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیونوهفتصدهزارتومان 
تاریخ  از  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزارتومانهزینه  سی  خواسته،مبلغ  اصل  بعنوان 
تقدیمدادخواست۱۲تیر۹۷لغایت اجرای حکم درحق خواهان وپرداختنیم عشردولتی درحق 
واخواهی  قابل  ازابالغ  وظرف۲۰روزپس  صادرهغیابی  مفادرای  گردیده  دولت  صندوق 

درهمین شعبهوسپس ظرف۲۰روزپس ازآن قابل تجدیدنظردرمراجع قضاییشهرستان
برای  صادره  خالصهمفادرای  شده  اعالم  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  باشد.نظربه  می 

یکبارنشرآگهی
می شودتاریخ انتشارتاریخ ابالغ رای محاسبه می گردد.

مدیردفترشعبه1شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  توحید قابچلو     دارای شناسنامه شماره88۵ بشرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰۹۷۱/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ۹۷/۱/۶   در    ۲۹۶ بشناسنامه  قابچلو      رستم  شادروان  که  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   توحید قابچلو     
فرزند رستم –ش ش88۵ خوی –پسر متوفی/۲-  علیرضا قابچلو     فرزند رستم 
-ش  ش    ۵۰۹ خوی-پسر متوفی/۳-  محمدباقر  قابچلو     فرزند رستم -ش  
–خوی-پسر متوفی/۴-  سکینه  قابچلو     فرزند رستم - ش ش   ش  ۶۰۴   
۲8۰۱۳۹۶۹۶۶ -خوی-دختر متوفی/۵- عالیه قابچلو     فرزند رستم -  ش ش 
۴۰۹۵8 خوی- 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

آگهی تبصره 1
)الحاقی 1380/11/8( ماده 105 آئین نامه قانون ثبت 
موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۹۰۲-۹۳/۹/۶ امور امالک سازمان 

با توجه به تقاضای آقا سید حسین سادات اردستانی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
بعنوان  آباد   به ادرس ریحان  با شماره ملی ۰۴۲۰۰۹۶۶۲۰  ۹۵8۷ صادره ورامین 
مالک / ورثه رسمی قصد حذف عبارت بهای ثمینه اعیانی از سند مالکیت پالک 
۲۳/۱۴۴۷ شماره چاپی ۴۷۹۳۹۲ را دارد و پس از تقاضای مشار الیه / مشار الیهم 
مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای سید عباس کاظمی ارجاع و طی 
وارده شماره  نظریه ایشان ارائه گردید لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به 
ماده ۹۴۶ قانون مدنی )اصالحی(بهای ملک )بهای ثمن اعیان (به ذینفع ابالغ واقعی 
نموده / در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود که جهت دریافت سپرده موضوع 

ثمنیه اعیان به این اداره مراجعه نماید .
در صورت ادعای تضییع حقی ظرف یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی به 

دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند . 
در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت بدون استثناء صادر می گردد .

م الف 349 ث – محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای جلیل کیارش فرزند.خواهان هاطیبه-
شاطرقاسمی  همگی  اکبر-عشرت-نصرت-عزت-ثریاوسهیالشهرت  حبیب-اصغر-علی 
دادخواستی به طرفیت خوانده۱-زهراجلیلیان۲-جلیل کیارش۳-اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر،به 
خواسته اعتراض ثالث نسبت به رای اصالت سندبه شماره دادنامه۹۰۰۹۹۷۶۱۴۱۱۰۰۰۶8پرونده 
کالسه 8۹۰۹۹8۶۱۴۱۱۰۰۰۶۰صادره ازشعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهربه نام خواندگان 
ردیف اول ودوم وتقاضای نقض آن بااحتساب کلیه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۶۰۹۹8۶۱۴۱۱۰۱۳۶۴شعبه۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خرمشهرثبت ووقت رسیدگی جهت اجرای قرارکارشناسی مورخ۱۳۹۷/۷/۲۱ساعت۱۰:۳۰تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ردیف دوم و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد. شماره م.الف)۹/۶۲۶(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-پریساعباسی

آگهی مزایده اموال غیر منقول/ نوبت اول 
به موجب پرونده اجرایی به شماره  ۰۹۶۰۶۴۱محکوم علیه آقای محمد رضا شریفی محکوم 
به پرداخت ۱۱۳/8۴۹/۶۳۰ریال در حق محکوم له سجاد ایزدی ، نظر به اینکه محکوم علیه 
از پراخت مبلغ مذکور خودداری نموده اموال مشروحه ذیل ارزش آن بر حسب نظریه 

کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید. 
یک قطعه زمین کشاورزی از اراضی مزرعه کاله دشت شوراب صغیر به مساحت ۴۶۶ متر 

مربع که ارزش کل مکلک ۱۰۷/۱8۰/۰۰۰ ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ راس ساعت  ۳۰: ۹ صبح از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می توانند 
از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده ۱۲۷ قانون اجرای 
احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ مزایده را فی المجلس 
پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه 
واریز و فیش آنرا ارائه نمایند و در صورت عدم انجام در مهلت مقرر ۱۰ در صد مبلغ مزایده  
پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی 

در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان ـ احمدی  

هشـدار به رونـد 
رو به رشـد سرطـان 

در کشـور
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وزیر نفت به روسیه می رود

برای  هفته  این  ایران  اسالمی  جمهوری  نفت  وزیر 
شرکت در هفته »انرژی روسیه-۲۰۱8« عازم مسکو 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در برنامه »هفته انرژی 
روسیه-۲۰۱8« که قرار است روزهای سوم تا ششم 
اکتبر )۱۱ تا ۱۴ مهر ماه( برگزار شود، حضور بیژن 
زنگنه وزیر نفت ایران پیش بینی شده است.خبرگزاری 
ریانووستی روسیه گزارش داده که زنگنه قرار است 
در نشست پانل »هفته انرژی روسیه-۲۰۱8« با عنوان 
»بازار گاز جهانی در سال ۲۰۳۰ چگونه خواهد بود« 
شرکت کند.در این نشست ›آلکساندر نوواک‹ وزیر 
وزیر  سعد‹  آل  صالح  بن  ›محمد  و  روسیه  انرژی 
انرژی و صنایع قطر نیز شرکت دارند.انتظار می رود 
در هفته انرژی روسیه-۲۰۱8 در مسکو، ›خالد الفالح‹ 
وزیر انرژی عربستان سعودی و ›امانوئل ایبه کاچیک‹ 
وزیر نفت نیجریه و ›مصطفی سنال‹ رئیس هیأت مدیره 
لیبی شرکت کنند.در بحث های هفته  شرکت نفت 
نیز  اوپک  کل  دبیر  بارکیندو‹  ›محمد  روسیه،  انرژی 

شرکت خواهد کرد.

توافق روسیه و پاکستان برای 
انتقال گاز ایران از دریا 

پاکستان  و  روسیه  کرد:  اعالم  روسیه  انرژی  وزارت 
یادداشتی را درباره همکاری در اجرای پروژه خط لوله 
دریایی برای تامین گاز از ایران برای انتقال به پاکستان 

و هند امضا کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، از طریق این پروژه خط 
لوله دریایی انتقال گاز ایران فراهم خواهد شد و از طریق 
آن گاز ایران به پاکستان و هند صادر می شود.در این 
سند شرکت ها و سازمان هایی که در این پروژه حضور 
دارند مشخص شده اند و قرار است در زمینه توسعه 
مطالعات امکان سنجی، تعیین منابع اولیه، پیکربندی و 
مسیر خط لوله گاز فعالیت کنند.عالء الدین بروجردی 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی اسفندماه ۹۶ در سفر به روسیه برای 
شرکت در همایش اقتصادی ساراتوف روسیه با عنوان 
»آینده مناطق ؛ توسعه همکاری ها« با اشاره به اهمیت 
احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان و هند به ایرنا 
در مسکو گفته بود: روس ها موافقت کرده اند که در 
احداث این خط با اولویت مسیر دریا با ایران همکاری 
کنند.بروجردی افزود: اجرای این پروژه نقش مهمی 
در ارتقای همکاری های دو کشور خواهد داشت.وی 
گفت: در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی مانعی 
در مسیر گسترش روابط نمی بینیم و در مسایل بین 

المللی و سیاسی همکاری ها قابل توجه است. 

خبر

افزایش بارورسازی ابرها

وزیر نیرو گفت: نیروی هوایی سپاه پاسداران این آمادگی را دارد تا در زمینه  
بارورسازی ابرها و افزایش میزان بارندگی ها به وزارت نیرو کمک کند.

به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، رضا اردکانیان در خصوص برنامه وزارت 
نیرو برای بارورسازی ابرها در نیم سال دوم سال جاری، اظهار داشت: مقرر 
شده است تا جلسه ای با فرماندهان نیروی هوایی سپاه پاسداران به منظور 
برنامه ریزی در خصوص استفاده از امکانات این بخش برگذار کنیم.وزیر نیرو 
گفت: نیروی هوایی سپاه پاسداران این آمادگی را دارد تا در زمینه بارورسازی 
در  کند.اردکانیان  نیرو کمک  وزارت  به  بارندگی ها  میزان  افزایش  و  ابرها 
خصوص اینکه میزان پروازها به منظور بارورسازی ابرها در مقایسه با سال 
گذشته افزایش پیدا می کند یا خیر، اظهار داشت: میزان پروازها در مقایسه با 
سال گذشته بیشتر است و مقدار افزایش آن در جلسه ای که با مسئوالن نیروی 

هوایی سپاه برگذار می کنیم مشخص می شود.

افزایش واردات نفت
 سه خریدار بزرگ آسیایی از ایران

 
واردات نفت سه خریدار بزرگ آسیایی از ایران در ماه اوت افزایش یافت 
اما تحت الشعاع کاهش 8۰ درصدی خرید کره جنوبی در آستانه تحریم های 

آمریکا قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، آمارهای دولتی و کشتیرانی نشان داد: چین، 
هند، ژاپن و کره جنوبی ماه میالدی گذشته مجموعا ۱.۵۷ میلیون بشکه در 
روز، نفت ایران را وارد کردند که ۴.۱ درصد در مقایسه با اوت سال ۲۰۱۷ 
کاهش داشت و هم چنین حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه 
پیش از آن کاهش داشت.واشنگتن پس از خروج از توافق هسته ای با ایران 
و اعالم بازگشت تحریم ها علیه تهران، خریداران نفت ایران را برای به صفر 
رساندن واردات شان از چهارم نوامبر که تحریم ها آغاز می شود، تحت فشار 
قرار داده است.مدیر انجمن پاالیشگاه های ژاپن هفته گذشته گفت: ژاپن مانند 
کره جنوبی بارگیری نفت ایران را متوقف کرده، اما هنوز معلوم نیست دولت 
آمریکا به توکیو معافیت از این تحریم ها را اعطا خواهد کرد.موسسه فاینانس 
بین الملل، سه شنبه هفته جاری اعالم کرد صادرات نفت و میعانات ایران به 
میزان ۰.8 میلیون بشکه در روز از آوریل تا سپتامبر سال ۲۰۱8 کاهش پیدا کرده 
است. در این بین منابع آگاه مدعی شده اند اوپک و سایر تولیدکنندگان در حال 
بررسی افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای جبران افت عرضه 
ایران هستند.به گفته منابع آگاه، واردات کره جنوبی از ایران در اوت 8۴.۲ 
درصد کاهش یافت و به ۶۴ هزار و ۵۱۶ بشکه در روز رسید. این کشور برای 
نخستین بار در شش سال گذشته بارگیری نفت ایران را از ماه ژوییه متوقف 
کرد.کاهش خرید کره جنوبی جهش ۶۵.۳ درصدی واردات ژاپن از ایران را 
تحت الشعاع قرار داد. طبق آمار وزارت بازرگانی ژاپن، این کشور در اوت 
پیش از این که پاالیشگاه های ژاپنی بارگیری نفت ایران رامتوقف کنند ۱۷۷ 
هزار و ۴۷۵ بشکه در روز نفت ایران را وارد کرد.بر اساس آمار تامسون رویترز 
آیکان، واردات نفت چین از ایران در اوت ۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد کرد و به 8۰۴ هزار و 8۳۹ بشکه در روز رسید. چین اوایل 
امسال انتشار جزییات واردات خود را متوقف کرد. در این بین واردات نفت 
هند از ایران در اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵.۹ درصد رشد کرد 
و به ۵۲۲ هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید.محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران روز پنج شنبه اظهار کرد: هند متعهد شده به خرید نفت ایران و همکاری 

اقتصادی میان دو کشور ادامه دهد.

کوتاه از انرژی

قیمت نفت دیروز  در شرایطی که سرمایه گذاران 
همچنان تالش می کنند تاثیر احتمالی تحریم های 
آمریکا علیه ایران بر میزان عرضه به بازار را برآورد 

کنند، افزایش یافت.
معامالت  بهای  ازایسنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
افزایش  درصد  یا۰/۲  سنت  برنت ۱۸  نفت  آتی 
یافت و به ۸۱/۵۶.دالر در هر بشکه رسید. برنت 
رفته  پیش  دالر   ۸۲/۵۵ رکورد  تا  سه شنبه  روز 

سنت  آمریکا ۲۱  نفت  آتی  معامالت  بهای  بود. 
دالر   ۷۲/۳۳ به  و  یافت  افزایش  درصد   ۰/۲ یا 
در هر بشکه رسید.مدیر بخش تحقیقات کاالی 
بانک استاندارد چارترد پیش بینی کرد تحریم های 
آمریکا علیه ایران ممکن است باعث کمبود شدید 
عرضه در بازار تا پایان امسال شده و قیمت های 
در  هوررسنل  برساند.پل  دالر   ۱۰۰ به  را  نفت 
پی  اند  »اس  به  لندن  در  کنفرانسی  حاشیه 

گلوبال پالتس« گفت: بازگشت تحریم های آمریکا 
علیه ایران در نوامبر احتماال تولید نفت ایران را 
حدود ۱/۴ میلیون بشکه در روز تا پایان امسال 
ایران  با این حال کاهش تولید  کاهش می دهد، 
در سال آینده کمتر از۱/۴ میلیون بشکه در روز 
راه هایی  نیز  این  از  ایران پیش  زیرا  بود،  خواهد 
بود.کمبود  کرده  پیدا  خود  نفت  صادرات  برای 
عرضه برای سه ماهه چهارم امسال به خصوص 
در دسامبر و احتماال در اوایل سه ماهه اول سال 
آینده پیش بینی می شود. ما انتظار نداریم قیمت 
نفت در سال آینده به ۱۰۰ دالر در هر بشکه بالغ 
شود، اما احتمال این که به دلیل نگرانی های بازار 
در سه ماهه چهارم به باالی ۹۰ دالر و تا ۱۰۰ 
دالر صعود کند، خیلی دور نیست به خصوص که 
معامله  اکنون ۸۲ دالر در هر بشکه  برنت  نفت 
می شود. بانک استاندارد چارترد  هفته گذشته با 

ایران و کندی  اشاره به تحریم های آمریکا علیه 
رشد تولید شیل آمریکا، قیمت مورد پیش بینی 
دالر  سه  را   ۲۰۱۹ سال  در  برنت  نفت  برای 
افزایش داده و به ۷۸ دالر رساند و قیمت برنت 
برای سال ۲۰۲۰ را هفت دالر افزایش داده و به 
از  پیش  بانک  رساند.این  بشکه  هر  در  دالر   ۸۵
بازبینی پیش بینی خود، برآورد کرده بود تحریم ها 
تولید ایران را تا پایان امسال یک میلیون بشکه 
در  چارترد  داد.استاندارد  خواهد  کاهش  روز  در 
یادداشت تحقیقاتی خود خاطر نشان کرد: میزان 
کندی تقاضا احتماال کمتر از کندی رشد تولید 
آمریکا و افت عرضه نفت ایران خواهد بود، با این 
حال قیمت های نفت معموال نسبت به نگرانی ها 
پیرامون کندی تقاضا حساسیت ویژه ای از خود 
بحران های  شبح  که  حالی  در  می دهد،  نشان 

اقتصادی گذشته همچنان بازار را آزار می دهد.

احتمال صعود نفت به 100 دالر به دلیل تحریم های ایران

افزایش قیمت نفت با استمرار نگرانی از تاثیر تحریم های آمریکا

تولید محصوالت پلیمری در 16 سال
 10 برابر شد

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از زمان  پلیمری  تولید محصوالت  اعالم کرد: 
)سال  پالست  ایران  نمایشگاه  کار  به  آغاز 
۱۳8۱( تاکنون رشد ۱۰ برابری را تجربه کرده 
است؛ زیرا صنعت پتروشیمی با صنایع مختلف 
همچون خودروسازی، هواپیمایی و خانوارها 

ارتباط دارد.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای شرکت ملی 
زاده«  بساق  محمد  »علی  پتروشیمی،  صنایع 
بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین  حاشیه  در 
ایران پالست افزود: افزایش شمار مجتمع های 
پتروشیمی پلیمری در مقطع زمانی ۹۷- ۱۳8۱ 
از  این رشد  به ۲۷ مجتمع رسید که  از چهار 
اهمیت صنعت پالستیک، نیاز داخل و جهانی 
و افزایش ایجاد شده در این زمینه گواهی می 
محصوالت  مصرف  و  تولید  رشد  دهد.وی 
پلیمری در ایران و جهان را امری انکارناپذیر 
خواند و گفت: امروز در بسیاری از محصوالت 
خانگی فلزات حذف و محصوالت پالستیک و 

پتروشیمی جایگزین شده است.
به گفته وی، اکنون صنعت خودروسازی برای 

سبک سازی، کاهش هزینه و کیفیت بیشتر از 
پالستیک استفاده می کند.

بساق زاده نمایشگاه ایران پالست را رویدادی 
فرصتی  و  جهانی  استانداردهای  با  مطابق 
مناسب برای تبادل دانش فنی، عرضه و معرفی 

محصوالت جدید ارزیابی کرد.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
دائمی  محل  در  مهرماه(  )دوم  دوشنبه  از  که 
در  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  برگزاری 
حال برگزاری است، عصر امروز )پنجم مهرماه( 

به کار خود پایان می دهد.
بساق زاده چندی پیش اعالم کرد: حدود ۲۷ 
میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه نخست 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد  تولید  امسال 
از پنج درصد رشد را نشان می  پارسال بیش 
دهد.به گفته وی، در نیمه نخست امسال میزان 
و ارزش فروش داخلی محصوالت پتروشیمی 

به ترتیب هفت و ۱۲ درصد رشد کرد.
همچنین در زمینه صادرات ۶ ماهه نیز نسبت 
به زمان مشابه پارسال ۱۲ درصد از نظر وزن و 

هشت درصد از نظر ارزش افزایش ثبت شد.

سود 2/5برابری پتروپاالیشگاه
 مقابل پاالیشگاه

کشورهای  انرژی،  کارشناس  یک  گفته  به 
به  پاالیشگاه   تبدیل  با  پاالیش،  پیشتاز صنعت 
سود  حاشیه   افزایش  به  اقدام  پتروپاالیشگاه 

تقریباً ۲ تا ۲.۵ برابری این صنعت کرده اند.
وجود  با  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اشاره  و  رهبری  معظم  مقام  فراوان  تأکیدات 
اسناد باالدستی کشور مبنی بر ضرورت کاهش 
خام فروشی، به نظر می رسد این موضوع جایگاه 
قابل توجهی در حوزه انرژی کشورمان نداشته و 
از مهم ترین مشکالت بخش نفت  عماًل یکی 
و گاز کشور  محسوب می شود؛ چراکه امریکا 
و  کرده  استفاده  ایران،  نقطه ضعف  همین  از 

گاه به گاه به تحریم نفت ایران دست می زند.
 سعدآبادی با اشاره به اینکه برداشت نفت بین 
۲ تا ۶ دالر به ازای هر بشکه هزینه به همراه 
نفت، طالی  قیمت های کنونی  با  افزود:  دارد، 
سیاه ۷۰ تا ۷۵ دالر به ازای هر بشکه فروخته 
به  یا  دالر   ۷۰ حدود  دارای  بنابراین  می شود؛ 
عبارتی دارای ۹۰ درصد سود خالص است که 
حدود ۵۰ درصد از آن به دولت و ۱۴.۵  درصد 

از آن به شرکت ملی نفت می رسد. 

به گفته این کارشناس صنعت پاالیشگاهی، باید 
توجه کرد که قسمت عمده این سود ناشی از 
ارزش ذاتی نفت است که همان انفال حکومت 
نسل ها  همه  به  متعلق  و  شود  می  محسوب 

است.
 وی تصریح کرد: در مقابل، صنایع پایین دستی 
نفت یعنی صنعت پاالیش و پتروشیمی، نفت 
را به ارزش واقعی از دولت می خرند و سود 
ارزش تر  با  مواد  به  آن  تبدیل  از  تنها  را  خود 
حاشیه  دارای  معموال  که  آورند  می  دست  به 
دالر   ۱۰ از  کمتر  )معموال  است  پایینی  سود 
تنها در صورتی سودده  ازای هر بشکه( و  به 
»بهره وری«،  پارامترهای  که  بود  خواهند 
و  آزاد«  »اقتصاد  فناوری«،  کردن  »روزآمد 
شود.  رعایت  آنها  در  حاکمیتی«  »رگوالتوری 
رعایت این پارامترها چه توسط بخش دولتی و 
چه خصوصی، دارای پیچیدگی هایی در زمینه 
مقررات  و  قانون گذاری  رگوالتوری،  اجرا، 
زنگنه  آقای  نفت و شخص  که وزارت  است 
آن  مشقات  و  ها  سختی  تحمل  به  ای  عالقه 

ندارند.

اگهی مفقودی
سند مادر و برگ سواری پیکان به شماره شهربانی ایران ۷۲-۷8۱ ق۲۶ و شماره موتور 

۱۱۱۲۷۷۱۹۹۹۰ و شماره شاسی ۷۷۴۲۳۰۰۴ مفقود و فاقد اعتبار است .
بهشهر

برگ اجراییه11/914/96
 مشخصات محکوم له ابراهیم گلچوبی به نشانی بابل مرزن آباد راهکال  مشخصات محکوم علیه 

۱-  اصغر خواجه زاده به نشانی یزد قاسم آباد خ طلوع فروشگاه شیر و ماست طلوع
۲-علی دهقان  به نشانی یزد میدان امام علی بن بست کوثر ۳ پالک ۱۴ کد پستی ۷۱۶۷۴-

8۹۱۶۱۷۵۵۶۷به موجب رای شماره ۳8 تاریخ۹۷/۱/۲۹ شعبه یازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان بابل محکوم علیه  محکوم است به حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۴۲۰ هزار ریال بعنوان  
هزینه دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک ۹۶/۶/۳۱تا هنگام پرداخت بر 
مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی ایران در حق خواهان محکوم له اجراییه  می باشد 

مدیر مسئول شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

رو نوشت آگهي حصروراثت
آقای منصور شکراللهی دارای شناسنامه شماره ۳۳8۰  به شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰۲۷۶ 
از این شورادرخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسقلی 
شکر اللهی به شناسنامه 8 در تاریخ ۹۶/۲/۱۰ در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱ـ فرنگیس نامدار فرزند فرج اهلل  به ش ش 

۶۲   )  همسردائمی  متوفي(
۲ـ  فرشاد  به ش ش ۳8۰۴   ۳ـ محمد به ش ش ۲۰   ۴ جمشید به ش ش ۳۵8۴ 

۵ منصور به ش ش ۳۳8۰      ۶ مسعود به ش ش ۲۹ فرزندان ذکور متوفی
۷ وجیهه به ش ش ۲۰۰   8 فاطمه به ش ش ۳۲    ۹ مهناز به ش ش ۳۹۰۵ 

۱۰ شهناز به ش ش ۵۱ فرزندان اناث متوفی و غیر از افراد نامبرده وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بن

متن آگهی
دادنامه  به شماره ۹۷۱۰۰۹۶۶۱۰۱۰۰۹۰۹ و شماره  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
مربوطه ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۰۵۲8 محکوم علیه آرش اسدیان فعلی محکوم است به پرداخت مبلغ 
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ به عنوان اصل خواسته مبلغ ۱۶/۲۹/۱۹۷ ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد کسری هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به توسط واحد 
اجرای احکام مدنی اخذ خواهد شد و هزینه نیم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم علیه است .

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
بشرح    ۲۷۹۰۵۵۳۴۶۷ شماره    شناسنامه  دارای  خزائی  پور  حسین  پرویز  آقای 
دادخواست به کالسه ۹۷۱۱۲۱۵/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان قاسم حسین پور خزائی بشناسنامه ۲۴ در 
تاریخ۹۷/۵/۲8  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/۱-   پرویز حسین پور خزائی فرزند قاسم –ش ش ۲۷۹۰۵۵۳۴۶۷  خوی –پسر 
متوفی/۲- قهرمان  حسین پور خزائی فرزند  قاسم  -ش  ش    ۲۷۹۰۶۶۰۲۴۷ 
ش   -ش   قاسم   فرزند  خزائی  پور  حسین  معصومه   متوفی/۳-  خوی-پسر 
۲8۰۳۶۷۴۲۵۴ –خوی-دختر متوفی/۴- فرحناز  حسین پور خزائی فرزند قاسم - 
ش ش  ۲۷۹۰۷۹۳۹۹۹   -خوی-دختر متوفی/۵-  مهناز حسین پور خزائی فرزند 
ریحان شاه سورای  متوفی/۶-  قاسم -  ش ش    ۲۷۹۰۰۹۰۵۴8 خوی- دختر 
فرزندرحمان    -ش ش ۳   خوی –همسرمتوفی/ 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 زبرجدی دارای شناسنامه شماره  ۹۰۳ بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۱۲۴۶/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ۹۷/۴/۷  در   ۳۲۲۹ بشناسنامه  زبرجدی  اسماعیل  شادروان  که  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-    عباس زبرجدی 
فرزند  اسماعیل   –ش ش ۹۰۳   خوی –پسر متوفی/۲-   جعفر زبرجدی فرزند  
اسماعیل   -ش  ش    ۱۳۷۹ خوی-پسر متوفی/۳- اصغر  زبرجدی فرزند اسماعیل  
-ش  ش  ۱۳8۰  –خوی-پسر متوفی/۴-  فریبا  زبرجدی فرزند اسماعیل   - ش 
ش ۱۱8۰ -خوی-دختر متوفی/۵-  سمیرا زبرجدی فرزند اسماعیل  -  ش ش  
۲۰۵۶ خوی- دختر متوفی/۶-  خدیجه مالقاسمی فرزند عنایت  -ش ش ۴۷۹   
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در  با  اینک  –همسرمتوفی/  خوی 
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  بایرام حسین زادگان     دارای شناسنامه شماره  ۵۵۵   بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷۱۱8۲/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
اقامتگاه  توضیح داده که شادروان عمران حسین زادگان ۳۵۶ در تاریخ ۷۵/۳/۱۱ 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   بایرام حسین 
زادگان     فرزند  عمران  –ش ش ۵۵۵   خوی –پسر متوفی/۲-  محمدرضا  حسین 
زاده گان فرزند عمران -ش  ش   ۱۲۱۵ خوی-پسر متوفی/۳- جابر  حسین زاده 
گان فرزند عمران -ش  ش ۵۶۵۵    –خوی-پسر متوفی/۴-  اقدس  حسین زاده 
گان فرزند عمران   - ش ش۵۰۷ -خوی-دختر متوفی/۵-  لیال حسین زاده گان 
فرزند عمران -  ش ش  ۲8۰۲۷۱۴۱۶۳ خوی- دختر متوفی/۶-  زهرا حسین زاده 
گان فرزند عمران  -ش ش ۳۹۳۶۲  خوی –دخترمتوفی/۷-  شهال  حسین زاده 
گان فرزند عمران -ش ش  ۶۴۷ خوی -دختر متوفی/8-  شهناز حسین زاده گان 
فرزن عمران   -ش ش ۲۷۹۰۰۵۱8۶۰    خوی-دختر متوفی/۹- معصومه توپچی 
تشریفات  انجام  با  متوفی/اینک  همسر   – ۲۹۷۵۴ خوی  فرزندعباسقلی -ش ش 
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 اگهی حصر وراثت
آقای یوسف فروزنده  فرزند احمد   به شماره کد ملی ۰۳۱۰۹۲۶۵۲۱  به استناد 
شماره  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  نامه  شهادت 
۴۲۷/۱/۹۷/ح  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم 
فرشته سوداگری   به شماره شناسنامه ۱۶۹۷  در تاریخ  ۱۳8۵/۴/۲۳ دراقامتگاه 
دائمی خود درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
از کرج   به شماره شناسنامه  ۱۰۰8 صادره  متولد ۱۳۳8  فروزنده   احمد  ۱-اقای 

نسبت همسر متوفی
۲- اقای یوسف فروزنده متولد ۱۳۷۲  به شماره کد ملی ۰۳۱۰۹۲۶۵۲۱صادره از 

کرج نسبت  پسر  متوفی
۳- خانم زهرا فروزنده  متولد ۱۳۷۵  به شماره کد ملی ۴8۹۰۳۰۰8۶۴ صادره از 

ساوجبالغ  نسبت  دختر متوفی
۴- خانم مرضیه فروزنده متولد ۱۳۱۰  به شماره شناسنامه ۶ صادره از ساوجبالغ  

نسبت  مادر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق 
بند آخر ماده ۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد. م.الف:۴8۳8      تاریخ انتشار : ۹۷/۷/۷
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

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

شهر ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳۶۴ 
فعال مجهول  باقرنشانی    فرزند  : همایون مستقیم   علیهم  علیه/ محکوم  محکوم 

المکان 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ   اینکه   به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۲۰۰۳۷۰      
مبلغ   و  دادرسی  هزینه  احتساب   با  و  خواسته  اصل  بابت  ریال     ۱/۳۴۰/۰۰۰
۷۰/۰۰۰  ریال تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم تا  از تاریخ سررسید چک تا یوم 
عهده  بر  لتی  دو  عشر  نیم  نماید  ضمنا  پرداخت  وکیل  الوکاله  وحق  و  الوصول 

محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه ۲  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه رضائی  
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 ۱۳۹۴(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 ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 
۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  تعزیری  درجه شش  نباشد موجب مجازات  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
قانون  یا هردو مجازات می شو )ماده ۲۱  به   جزای نقدی معادل نصف محکوم 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶- 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 ۱۳۹۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

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

شهر ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳۶۴ 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : طه وجاهتی  فرزند فتاح نشانی  مجهول المکان 

محکوم به :بسمه تعالی
دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ  اینکه   به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۲۰۰۳۵۲     
مبلغ   و  دادرسی  هزینه  احتساب   با  و  خواسته  اصل  بابت  ریال    ۹/۵۰۰/۰۰۰
تا  چک  سررسید  تاریخ  از  تا   تورم  نرخ  اساس  بر  تادیه  تاخیر  ریال   ۲۱۰/۰۰۰
یوم الوصول و وحق الوکاله وکیل پرداخت نماید  ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده 

محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه ۲  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه رضائی  
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 ۱۳۹۴(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 ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 
۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  تعزیری  درجه شش  نباشد موجب مجازات  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
قانون  یا هردو مجازات می شو )ماده ۲۱  به   جزای نقدی معادل نصف محکوم 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶- 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 ۱۳۹۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

برگ اجرائیه 
محکوم له عبداله احمدزاده فرزند محمد  رسول  شغل راننده   به نشانی خوی 
–کوی صفا –کوچه صفا ۶ –کوچه صبح ۳ پالک ۵۱ و محکوم علیه بهزاد صیادی 
قروه -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره   ۲۰/۹۷/۴۵۹ش مورخه۹۷/۳/۳۰ 
شورا ی حل اختالف  شعبه ۲۰ که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید 
نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت 
مبلغ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه ابطال تمبروخسارات تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم 
به  نیم عشر دولتی  .پرداخت  میدارد  اعالم  دادخواست در حق  خواهان صادر و 

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 ۶۱ روز تا ۶ 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 ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه ۲0 شورا -میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه ۲0شورا  –حیدر  رحمانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح     ۹ شماره   شناسنامه  دارای  برجلو  بختیار  آقای 
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  ۹۷۱۲۴۳/ش۳   
اقامتگاه  توضیح داده که شادروان مهرداد برجلو بشناسنامه۵۷ در تاریخ ۹۷/۶/۱۵ 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   فاطمه برجلو 
حسینی  زهرا  متوفی/۲-   –دختر  ۲۷۹۱۵۵۹8۳۳خوی  –ش ش  مهرداد   فرزند  
فرزند  عباس  -ش  ش      ۲۷۹۰۳۹۶۷8۷ خوی-همسر متوفی/۳- بختیار برجلو 
فرزندنقدعلی   -ش  ش  ۹  –مرند- پدر متوفی/۴- محترم آقاباالزاده  شانقلو - ش 
ش۷۴۲ –مرند – مادرمتوفی/ 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

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مهدی اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به شرح دادخواست  
از این دادگاه  درخواست گواهي حصر  تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۳8۵ 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی یار اله یاری دشتکی  فرزند علی داد به  
ش ش8۵۳  سرانجام در تاریخ ۱۳۹۶/8/۳ در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ ولی اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش  ۱۷۹۰)  فرزند متوفي(

۲ـ  محمد رحیم اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش ۱۷۹۱ )  فرزند متوفي(
۳ـ فردین اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش  ۲۲۱۰ )  فرزند متوفي(

۴ـ  سیما  اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش   ۲۲۱۱ )  فرزند متوفي(
۵ـ  فریبا اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش   ۲۲۱۲ )  فرزند متوفي(

۶ـ پروانه  اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش   ۲۷۴۴ )  فرزند متوفي(
۷ـ صغری اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش  ۲۷۲۵  )  فرزند متوفي(

8ـ مهدی  اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش ۵۴۰ )  فرزند متوفي(
۹ـ کبری اله یاری دشتکی فرزند علی یار  به ش ش  ۵۴۱ )  فرزند متوفي(

۱۰ـ مهریجان   خلیلی فرزند کناربه  به ش ش ۵۵۳  )همسر متوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 



اقتصادیشنبه 7 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3861  7

دالر 17هزار تومانی کجای اقتصاد ایران است؟ 

ابوالفضل پاسبانی

اخیرا که قیمت دالر در بازار آزاد خرده فروشی ایران به حدود ۱۷ هزار تومان 
افزایش یافته است، گروهی از افراد دانسته یا نادانسته اصرار دارند بدون دقت 
علمی و به طور خطابه ای بگویند ارزش پول ملی کشور به این میزان تقلیل 

یافته است و در پی آن، نتایج مخرب خود را بگیرند.
با این حال اگر کمی دقت شود و خود را از اسارت جو عوامانه ای که هر 
روز جنگاوران جنگ روانی در داخل و خارج به آن دامن می زنند، برهانیم، به 
رای العین مالحظه می شود حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد نیازهای ارزی میهنمان با 
نرخ۴۲۰۰ تومان تامین مالی می شود و حدود۳۰ تا ۳۵ درصد نیازهای عمده 
ارزی در سامانه سنا با نرخ زیر ۹ هزار تومان عرضه می شود. بر این اساس 
به زعم اینجانب حدود ۵ درصد و به بیان اخیر رییس جمهور محترم، تنها 
حدود ۱ درصد از نیازهای ارزی کشور با نرخ حدود ۱۷ هزار تومان تامین 
مالی می شود.بر اساس این توصیف نزدیک به واقعیت از ماوقع بازار ارز در 
ایران، مایه تعجب است که چگونه و به خاطر چه ضعفهایی جنگ روانی 
دشمن بعضا موثر واقع شده و برخی از عوام بی خبر و یا خواص این گونه 
بیان می دارند که نرخ ارز فالن و بهمان شده و تورم مثال ۲۹۷ درصد است! 
و غیره.دم خروس نیز کامال روشن است، برای نمونه بی بی سی فارسی 
اخیرا در ترجمه نطق ترامپ در سازمان ملل به جای کلمه »روزهای دیگر« 
از عبارت »افراد دیگر« و به جای کلمه »میلیون دالر« از عبارت »میلیارد دالر« 
استفاده کرد، به نظر الزم است تا همه گروه های مرجع در مقابل دروغ پراکنی 
های این گونه دست به روشنگری زنند که بازار ارز در ایران فقط منحصر به 
دالالن حدفاصل چهار راه استانبول تا میدان فردوسی نیست.از سوی دیگر 
جا دارد مقامات مسئول امنیت ملی کشور، آن دسته از دلواپسان قدرت طلبی 
را که به هر نحو در صدد مخالفت با منتخب ملت ایران هستند، حداقل از 
عرصه رسانه ملی دور کرده و بیش از این دست ایشان را در پمپاژ یاس و 
ناامیدی بازنگذارند.با این حال نکته اساسی و مهمی که شاید دیگر الزم باشد 
تا نسبت به آن با صراحت سخن گفت، این است که عمده متقاضیان ارز دالر 
با قیمت حدود ۱۷ هزار تومانی چه کسانی هستند؟در پاسخ به این سوال می 
توان اشاره کرد جدای از سفته بازانی که با ایجاد نوسانات در این بازار مکاره، 
قمار برد و باخت راه انداخته اند؛ گروهی از متقاضیان به خاطر احساس ترس 
و اوهام ناشی از آن، پولها را به صورت دالر خانگی نگه می دارند،گروهی 
دیگر سرمایه شان را به دالر تبدیل کرده و می خواهند آن را از کشور خارج 
کنند؛ گروهی می خواهند آن را به مصارف لوکس و غیر ضرور و مصارف 
تظاهری نظیر مسافرت به آنتالیا و... تخصیص دهند و گروهی نیز برای انجام 
برخی فعالیتهای متعارف و بعضا ضروری به جمع متقاضیان پیوسته اند.اگر 
این توصیف نزدیک به واقع باشد که به نظر ما چنین است، بی تردید می توان 
با کمی اغماض)با توجه به گروه آخر( ، در مجموع خوشحال هم بود که 
سرمایه های کشور ارزان فروشی نمی شود. وقتی کسانی سرمایه ها و دارایی 
های خود را که با حمایت این ملت و از زمین این اقتصاد ملی روییده و نقش 
خون در رگها و عروق پیکره اقتصاد کشور را دارد، از گردونه خارج کرده و 
به صورت راکد کنز می کنند و یا طی یک اقدام غیرملی از میهن خارج می 
کنند، چه بهتر که ریال آنها کمتر ارزش گذاری شود و در واقع نوعی مالیات 
بر خروج سرمایه از اقتصاد ملی را از ایشان اخذ کرد تا بیشتر متضرر شوند 
و این انگیزه شیطانی را کنار بگذارند.با این وجود بر دولت و بانک مرکزی 
و خیرخواهان این ملک است تا ضمن روشن کردن اذهان مردم به حقیقت 
ماوقع؛ هرچه بیشتر و زودتر بجنبند تا ضمن مبارزه بی امان و همه جانبه با 
سفته بازان و دالالن، آن دسته از افرادی که نیازهای ضروری داشته و در بازار 
آزاد خرده فروشی با مشکالت ناروا مواجه هستند را شناسایی کرده و در 

سامانه های مورد نظر مورد حمایت الزم قرار دهند.

نگاه روز

جلسه ستاد مفاسد اقتصادی 
دوشنبه تشکیل می شود

 عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل این جلسه 
در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عزت اهلل یوسفیان مال 
اظهارداشت: جلسه ستاد مفاسد اقتصادی دوشنبه این 
هفته )۹ مهرماه( تشکیل خواهد شد.وی گفت: ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی هر ۵ روز یک بار تشکیل جلسه 

می دهد.

تورم شهریورماه 1۳/5 درصد شد

 نرخ تورم، در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷ 
نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۶ معادل 

۱۳.۵ درصد است.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، خالصه نتایج 
به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به 
شرح زیر است:شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
به عدد  ایران در شهریورماه ۱۳۹۷  در مناطق شهری 
۱۴۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد افزایش 
یافت.شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه 
مشابه سال قبل معادل ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است.

پرداخت 10هزار میلیاردتومان از 
طلب گندمکاران

تا ۴ مهرماه ۹ میلیون و ۴۵۴ هزار تن گندم به ارزش 
۱۲ میلیارد و ۵۴۵ تومان از کشاورزان خریداری شده 
که تاکنون ۱۰ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان از این مبلغ 

پرداخت شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی عملکرد خرید 
تضمینی گندم در سال ۹۷ نشان می دهد، تا ۴ مهرماه ۹ 
میلیون و ۴۵۴ هزار تن گندم به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ 
تومان از کشاورزان خریداری شده است که تاکنون ۱۰ 
میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان از این مبلغ پرداخت شده و 
۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باقی مانده است؛ بنابراین 
8۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و ۱۷ درصد 

مطالبات باقی مانده است.
همچنین این آمار نشان می دهد میزان خرید نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶.۵ درصد افزایش 
یافته است.پیش بینی خرید گندم در سال جاری ۱۰.۵ 
میلیون تن بود اما طبق گفته رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور امسال اندکی کمتر از ۱۰ میلیون تن  گندم 
خریداری خواهد شد که نسبت به پارسال حدود ۱۰ 
تاکنون  که  منابعی  است؛  دارد.گفتنی  افزایش  درصد 
برای خرید تضمینی گندم استفاده شده متشکل از منابع 
عمومی بودجه، منابع هدفمندی یارانه ها، منابع داخلی 

شرکت و تسهیالت بانکی است.

خبر

ادامه از صفحه۱
وی ۶ محور اشتغال فراگیر را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: اولین مهر کاورزی در جهت افزایش 
مهارت است، متاسفانه همه فارغ التحصیالن به 
دنبال میز اداری هستند، ما در پی کشاندن فارغ 
حوادث  بیمه  هستیم،  کار  بازار  به  التحصیالن 
کارورزان را دولت بر عهده گرفته است، اگر یک 
کارآفرین کارورزی را به کار بگیرد، بیمه کارفرمایی 
وی تا ۲ سال بر عهده دولت است.محسنی بندپی 
در خصوص یارانه دستمزد نیز گفت: در 8 استان 
که نرخ بیکاری باالیی دارند، دولت تا ۳۰ درصد 
دستمزد افرادی را که به کار می گیرند، پرداخت 
می کند، که این امر شامل استان تهران نمی شود، 
این یارانه به واحدهای تولیدی در استان های کم 
برخوردار کمک می کند.سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی کارآموزی در محیط کار را از 
دیگر محورهای اشتغال فراگیر خواند و گفت: این 
طرح شامل استاد شاگردی است.وی طرح تامین 

مالی خرد و تشکیل گروه های همیار و خودیار را 
محور دیگری از اشتغال فراگیر دانست و افزود: 
این  و  می شود  تشکیل  محور گروهی  این  در 
گروه ها به صورت زنجیروار با یکدیگر فعالیت 

می کنند.محسنی بندپی اضافه کرد: پیش بینی می 
کنیم، که در مجموع با این محورهای اشتغال و 
اندازی  راه  و  فرسوده  های  بافت  مباحث  نیز 
شرکت دانش بنیان یک میلیون اشتغال ایجاد کنیم.

وی بر صیانت از اشتغال موجود نیز تاکید کرد و 
گفت: ایجاد اشتغال جدید یک بحث و صیانت 
از اشتغال موجود بحث دیگری است، که اهمیت 
فراوانی دارد، نباید شرایط بیکاری اجباری را فراهم 
کنیم، برای حمایت از بنگاه های اقتصادی از بیمه 
بیکاری و نیز سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کنیم.سرپرست  می 
اجتماعی اضافه کرد: امروز ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ واحد 
اقتصادی و تولیدی در کشور دچار مشکل بوده و 
نیازمند حمایت هستند، تا با بیکاری اجباری مواجه 
نشویم.وی بر نظارت بر واحدهای اقتصادی نیز 
تاکید کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از اعتباراتی 
که از مجلس آمده سر جای خود ننشسته و به 
تولیدکننده واقعی تحویل نشده است و اعتبارات 
اشتغال سر از محل دیگری درآوردند، اما امسال 
نظارت را با کمک جهاد دانشگاهی، تعاونی ها، 
اتاق های بازرگانی و اتاق های اصناف و سازمان 

نظام مهندسی و کشاورزی نظارت می کنیم. 

سرپرست وزارت تعاون تاکید کرد: اهمیت حفظ اشتغال موجود در کشور

1400 واحد اقتصادی و تولیدی در کشور دچار مشکل است

آگهی مزایده
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  عبادی     علی  آقای  اجرا  8۰۵/۹۷/اجرایی  پرونده  در 
۲۰/۴۹۵/۰۰۰ ریال  در حق آقای محمد هاشمی   و مبلغ ۱/۰۲۴/۷۵۰ ریال نیم عشر دولتی  در 
حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر: خط تلفن همراه به شماره 

۲8۴۴۶۷8-۰۹۱۲ به مبلغ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و نهصد هزار تومان.
۱-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای حق 
محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. ۲- محل فروش اموال: دفتر 
اجرای احکام مدنی است. ۳- هر کس می توان ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال 
بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ از ساعت ۱۶ الی  ۱۷  می 
باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست 
پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در 
فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده 
به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام 

خواهد شد. م/الف ۱۲۳۱
اجرای احکام مدنی اسالمشهر

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  عبدالرضا  فرزند  خاتون  حلیمه  شیخ  شهرام  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۳8۴ از این دادگاه  درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شیخ حلیمه خاتون فرزند 
محمد به  ش ش ۲۴۱ سرانجام در تاریخ  ۱۳۵8/۱۲/۱۳ در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود 

حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ عبدالرضا شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش  ۲۳8 )  فرزند متوفي(
۲ـ  فرج اهلل شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش  ۲۴۰ )  فرزند متوفي(

۳ـ عبدالنبی شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش  ۵ )  فرزند متوفي(
۴ـ شهربانو شیخ حلیمه خاتون فرزند جهانباز به ش ش ۲۳۹  )  فرزند متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  پدرغدیربشناسنامه۱۹۴۰۰۹۷۵۵۱صادره  عزیزنژادنام  احسان  آقای 
نوریه  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
پیروزنیابشناسنامه۴۴۶۷۷صادره بغداددرتاریخ۹۱/۱۲/۲۰درماهشهراقامتگاه دائمی فوت ورثه 
فوق)فرزندمتوفیه(۲-ژیالبشناسنامه8۳۱ماهشهر۳- بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 
۱۳8۶ماهشهر۵- بشناسنامه  بشناسنامه۷۶ماهشهر۴-حسین  مهدی 
عزیزنژاد متوفیه((۶-غدیر  عزیزنژاد)فرزندان  همگی  زهرابشناسنامه۹۷8۱ماهشهر)شهرت 

مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  بشناسنامه۱۱۱۷بغداد)همسرمتوفیه(والغیر.اینک 
دریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.  شماره م الف)۱۶/۴۹۵(
رئیس شعبه۲شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی حصروراثت
ازالیگودرزدرخواستی  آقای علی حسین پیشدادنام پدرمحمدحسین بشناسنامه۶۰۷صادره 
مرحوم  که۹۷۰۴۵۳/۱/۹۷ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
مهردادپیشدادبشناسنامه ۱۹۹۱۱۵۱۲۴۹صادره دزفول درتاریخ۹۷/۶/۱۳دراندیمشک اقامتگاه 
موقت فوت ورثه اش عبارتند از۱-متقاضی ازباال)پدرمتوفی(۲-قدم شاه پیشدادبشناسنامه۷
۴۵الیگودرز)مادرمتوفی(والغیر.پرونده کالسه۹۷۰۴۵۳/۱/۹۷ح درشوراثبت شد.اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-نام:بانک مهراقتصادبه مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی 
نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان۲۴متری جنب 
کالنتری۱۳. مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-نام:مرتضی نام خانوادگی:نوروزی 
اصلی  خیابان  اهواز-اهواز-مهدیس  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی:  پدر:ایوب  نام 
پاتاوه  خانوادگی:خسروی  محمدنام  نوروزی. ۲-نام:دوست  بنکداران-کارگاه جوشکاری 
کارمندی  رمضان  اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پدر:آقارحیم  نام 
به شماره وشماره  مربوطه  اجرای حکم  به:بموجب درخواست  خیابان۲پالک۲۱.محکوم 
پرداخت  متضامنابه  منفرداو  دعوی  مربوطه۹۷۰۹۹۷۶۱۹۵۹۰۰۴۵۲خواندگان  دادنامه 
به  ریال  مبلغ۱۵/۰۷۵/۰۰۰  وپرداخت  خواسته  اصل  عنوان  به  مبلغ۴۴۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ۱۳۹۶/۱۰/۲۵برطبق نرخ شاخص قیمت که 
ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام 
مدنی است،دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه 
خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.                                                                    

مدیردفترشعبه۲۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام 
محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی

اجرا  روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
گذارد)ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی 
معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه اجرای 
مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال 
نزدبانک  به هرعنوان  که  نقدی  برمیزان وجوه  منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل 
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی  ایرانی  واعتباری  مالی  هاوموسسات 
مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح 
دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم 
له بازداشت می شود)مواد8و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت 
رادرپی دارد. )ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی وماده۲۰ق.م.ا و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴(۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش 
یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه اجرای 
شودآزادی  روزارائه  سی  ازمهلت  پس  اموال  صورت  مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه  محکومیت 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(
شعبه1۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)۲1حقوقی سابق(

رو نوشت آگهي حصروراثت
به شرح  آبادی فرزند هاشم  میر احمدی جعفر  ابراهیم  خواهان رونوشت حصر وراثت 
دادخواست  تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۳۹۲   از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشم میر احمدی جعفر آبادی 
فرزند شمس علی  به  ش ش۷۷ سرانجام در تاریخ ۱۳8۳/۱۱/۱۹ در اقامتگاه  دائمی خود  

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ  تاج بیگم فرزند  هاشم  به ش ش ۱۴ )  فرزند متوفي(

۲ـ ثریا میر احمدی  فرزند هاشم  به ش ش ۱۴8۰  )  فرزند متوفي(
۳ـ  امیر میر احمدی  فرزند هاشم  به ش ش ۱88۲ )  فرزند متوفي(

۴ـ خاتون جان  میر احمدی  فرزند هاشم  به ش ش ۱۳۵۹ )  فرزند متوفي(
۵ـ ابراهیم میر احمدی  فرزند هاشم  به ش ش ۴۶8۰۰۲8۵۹۹ )  فرزند متوفي(

۶ـ حجت اهلل میر احمدی  فرزند هاشم  به ش ش ۳۹ )  فرزند متوفي(
۷ـ قدیر میر احمدی جعفر آبادی فرزند هاشم  به ش ش ۱۲  )  فرزند متوفي(

8ـ شهربانو امیر پور فرزند علی رحم به ش ش ۷۱۷ )  همسر متوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت شیرین گل وصال اصیل   فرزند اله  به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹8۳8۵۵۷۰۰۳8۱   از این دادگاه  درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خداداد حیدری فرزند علی باز   به  ش ش 
۳۶۵۶ سرانجام در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۹  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- بهمن حیدری فرزند خداداد  به ش ش ۱۹۶۰8۲۷۴۴  )  فرزند متوفي(

۲-هرمز حیدری فرزند خداداد به ش ش  ۴۷8۶ )  فرزند متوفي(
۳-منوچهر حیدری فرزند خداداد به ش ش  ۱۰۶۹8  )  فرزند متوفي(

۴-اله داد حیدری فرزند خداداد به ش ش  ۳8۳۷  )  فرزند متوفي(
۵-اسماعیل حیدری فرزند خداداد به ش ش  ۷۳۰۰۰۰۱۴۹۱ )  فرزند متوفي(

۶-ماه زینب حیدری فرزند خداداد به ش ش ۵۰۱8   )  فرزند متوفي(
۷-نوشین حیدری فرزند خداداد به ش ش ۱۲8۳۳  )  فرزند متوفي(

8-پروانه حیدری فرزند خداداد به ش ش ۳8۳۹  )  فرزند متوفي(
۹-ملوسی حیدری فرزند خداداد به ش ش  ۷۱۲  )  فرزند متوفي(
۱۰-گلی حیدری فرزند خداداد به ش ش  ۳8۳8 )  فرزند متوفي(

۱۱-فرشته حیدری فرزند خداداد به ش ش   ۷۳۰۰۰۱۵۱8۲۰)  فرزند متوفي(
۱۲-شیرین گل وصال اصیل  فرزند اله  به ش ش  ۴۲۳۱۱۶۳۲۴۳ )  همسر متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

آگهی حصروراثت
خانم زینب آذین مهرنام پدرحسین بشناسنامه۶۳۶صادره ازشوش درخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم غالمرضاپورمندیان بشناسنامه۵۴۹۰صادره ازدزفول 
در تاریخ۱۳۹۷/۵/۱درشوش اقامتگاه دائم دائم خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی باال)زوجه 
متوفی(۲-رحیم پورمندیان بشناسنامه۲8۴صادره ازدزفول)پدرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 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.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول-تقدسی فر

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیمین دخت   نادری سامانی  دارای  شناسنامه شماره ۴۵۷۰ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰۴۱۹  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان اسمعیل خلیلی پردنجانی به شناسنامه شماره ۵۷ درتاریخ۱۳۹۶/۱۰/۲۵  

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ سیمین دخت   نادری سامانی فرزندفرج اهلل  به شماره ملی : ۴۶۲۰8۹۱8۰۰  زوجه دائمی   

۲ محترم کبیری سامانی  فرزندمحمد هادی  به شماره ملی : ۴۶۲۰8۴۹8۷۱  مادر 
۳ عادل خلیلی پردنجانی  به شماره ملی : ۴۶۱۰۲۳8۳۷۳ فرزندذکور 

۴  سمیه خلیلی پردنجانی  به شماره ملی :  ۴۶۲۳۲۳۱۰۲۱ فرزنداناث 
۵ لیال خلیلی پردنجانی  به شماره ملی :  ۴۶۲۳۶۳۰۲۳۴ فرزنداناث

۶ فریبا  خلیلی پردنجانی  به شماره ملی : ۴۶۲۳۶۳۷۰۲۶  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 

حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی گواهی تقدیم شکایت
فرزندحیدربشماره  احمدافزونی  شودآقای  می  گواهی  بدینوسیله 
ملی۱88۰۹۳۴۷۲8متولد۱۳۵۲/۶/۱۰ شکایتی مبنی برمفقودی مدارک ازجمله سنداتومبیل 
سواری سمندال ایکس بشماره پالک۱۴۵ه۲۳ایران ۳۴دراین شعبه تشکیل داده است،این 
گواهی بنابه درخواست نامبرده جهت ارائه به پلیس راهور شهرستان گتوندصادرگردیده 

وفاقدارزش قانونی دیگری می باشد.
دادیارشعبه دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان گتوند-سیدعبدالرضاموالئی

آگهی ابالغ اجراییه
بدین وسیله به اطالع می رساند در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۴۷۶ آقای احمد قلی پور 
فرزند نوذر به طرفیت آقای منده مومنی فعال مجهول المکان طی دادنامه شماره  ۹۶۰۴۷۶  
محکوم به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه در تاریخ ۹۶/۵/۲۴ لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به مبلغ شصت و یک هزار 
تومان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد . این اجرائیه ظرف 
مهلت یک ماه در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت درج در پرونده 

به این مرجع ارسال می گردد. 
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره یک اردل ـ قنبری  

آگهی حصروراثت
آقای حمیدمعتمدی نژادنام پدرعلی بشناسنامه۵۹88۷صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم علی معتمدی نژادبشناسنامه۳۷۷۰۵ 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ۱۳8۴/۷/۴دزفول  دزفول  صادره 

ازدزفول۳-عزیزمعتمدی  نژادبشناسنامه۵۷۴صادره  معتمدی  باال۲-عبدالعظیم  متقاضی 
نژادبشناسنامه۵۹88۷صادره  معتمدی  حبیب  ازدزفول۴-  نژادبشناسنامه۷۴۵صادره 
ازدزفول۶-فرح  ۵۶۳۶۶صادره  نژادبشناسنامه  معتمدی  متوفی(۵-راضیه  ازدزفول)پسران 
معتمدی نژادبشناسنامه۴۰۴۵صادره ازدزفول۷-محترم معتمدی نژاد بشناسنامه۴۰۴۶صادره 
معتمدی  ازدزفول۹-مهناز  نژادبشناسنامه۶۶۰۴۰صادره  معتمدی  ازدزفول8-افسانه 
از  نژادبشناسنامه۱۰۷۹صادره  معتمدی  ازدزفول۱۰-معصومه  نژادبشناسنامه۱۰۱۵صادره 
دزفول۱۱-مرضیه معتمدی نژادبشناسنامه۵۰8صادره ازدزفول)دختران متوفی(۱۲-گوهرباغبان 
قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  ازدزفول)زوجه  بشناسنامه۲۷۹صادره  پور 
مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه8شورای حل اختالف شهرستان دزفول-تقدسی فر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فرزان خلیلی سامانی دارای  شماره ملی ۴۶۱۰۰۹۹۶۱۶  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰۴۳۷  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان سیروس خلیلی سامانی به شناسنامه شماره ۱8۴ درتاریخ۱۳۹۷/۶/۲۷ دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱-شهال نافچی فرزند آیت اهلل  به شماره ملی : ۴۶۲۲۰۵۰۴۹8 زوجه دائمی   
۲-مونس نادری سامانی فرزند عبدالباقی  به شماره ملی :  ۴۶۲۲۷۵۷۴۷8 مادر 

۳-فرزان خلیلی سامانی به شماره ملی : ۴۶۱۰۰۹۹۶۱۶  فرزندذکور 
۴- امیر مجتبی خلیلی سامانی به شماره ملی : ۴۶۱۰۴8۹۹۵۳  فرزندذکور 

۵-وجیهه خلیلی سامانی به شماره ملی : ۴۶۲۳۲۹۹۴۴۹  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 

حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه۴۱۳8صادره  پدرحسین  نام  یوسفی  علی  آقای 
یوسفی  حسین  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
بشناسنامه۵۳۲۰صادره دزفول درتاریخ ۱۳۹۵/۷/۶درخرم آباداقامتگاه موقت خودفوت ورثه 
ازدزفول۳- بشناسنامه۱۹۹۰۰۷۴۴۳۱صادره  باال۲-محمدیوسفی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 

آبادی  حاجی  یوسفی  ۴-کریم  ازدزفول  بشناسنامه۱۹۹۰۵۲۹۰۳8صادره  اصغریوسفی 
بشناسنامه۲۰۱۵صادره ازدزفول۵-اکبریوسفی حاجی آبادی بشناسنامه ۱۹۹۰۰۹8۳8۱صادره 
ازدزفول۶-مصطفی یوسفی بشناسنامه۱صادره ازدزفول)پسران متوفی(۷- معصومه یوسفی 
حاجی آبادی بشناسنامه۲۷۰صادره ازدزفول8-عاطفه یوسفی بشناسنامه ۱۹۹۰۴۳۰۳۳۳صادره 
ازدزفول۹-اکرم یوسفی حاجی آبادی بشناسنامه۳۷۴۶صادره ازدزفول۱۰- زهرایوسفی حاجی 
آبادی بشناسنامه۴۱۲۹صادره ازدزفول۱۱-فاطمه یوسفی حاجی آبادی بشناسنامه ۱۳۷۱صادره 
ازدزفول۱۲-اعظم یوسفی حاجی آبادی بشناسنامه۵۷۴۷صادره ازدزفول)دختران متوفی(۱۳-

صفرپوربشناسنامه  ازدزفول۱۴-طوبی  بشناسنامه۱8۷صادره  نوعسکری  هاجرجمشیدقلعه 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  اندیمشک)زوجین  ۹۷۳۳صادره 
ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف شهرستان دزفول-تقدسی فر

آگهی وقت ابالغ دادرسی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مراد قادر  فرزند عبدالکریم 
خواهان خانم ماه طال امیری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مراد قادر فرزند عبدالکریم 
به خواسته الزام به بذل مدت متعه مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹8۳8۱۶۱۰۰۶۴۵ شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان اردل ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۹/۱8 ساعت ۱۱ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ۷۳ 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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان اردل ـ سیده صغری حسینی 

پرداخت تسهیالت به استارت آپ های روستایی
 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغالزایی روستایی از سقف۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع اشتغالزایی روستایی که 
در اختیار بانک ها قرار داده شده خبر داد و گفت: به استارت آپ های روستایی هم تسهیالت 

اشتغالزایی پرداخت خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید ابوالفضل رضوی در تشریح روند پرداخت تسهیالت 
اشتغالزایی روستایی گفت: در فاز نخست پرداخت این تسهیالت ۳۰۰۰ میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است که با اتمام این رقم فاز دوم آغاز می شود.وی افزود: مطابق اطالعات 
کسب شده از سامانه کارآ، پرداختی بانک ها به وام گیرندگان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده 
است. یعنی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است. در حال حاضر پول در بانک ها 
وجود دارد تا طرح ها بررسی و در قبال آن دسته از طرح هایی که تصویب می شود وام 
پرداخت شود.وی فعالیت های اشتغال زایی پایدار روستائیان را شامل دریافت وام دانست و 
افزود: صنایع دستی، گردشگری، فناوری مواد معدنی، دامپروری و کشاورزی ژنتیک از جمله 
فعالیت های اقتصادی است که مشمول دریافت وام در روستا شده است، عالوه بر این در 
نواحی صنعتی نیز وام سرمایه در گردش تا سقف یک میلیارد تومان با کارمزد ۱۰ درصد و 
بازپرداخت ۱۸ ماهه برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در اختیار صنعتگران قرار گرفته است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری همچنین اظهار داشت: در دولت 
برای عشایر و روستائیان مرزنشین وام ۴ درصد و روستائیان دور از مرزها وام ۶ درصد تا 
سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که دوره پرداخت آن شش ساله می باشد.

وی افزود: میزان مبلغ طرح های مصوب شده در مرحله اول هنوز به ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
نرسیده است. مبلغ نزدیک به ۵۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح های مصوب در نظر گرفته 
شده است. طرح های قرارداد منعقده شده نیز نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان است، این 
آمار برای ۲۴ شهریور ماه است. بنابراین تا کنون هیچ وام گیرنده ای منتظر تخصیص اعتبار 
از جانب مرکز به شهرستان ها نباید باشد. هیچ یک ازاستان های کشورنیز هنوز ۵۰ درصد 

سهم اولیه در وام اشتغال روستایی را پرداخت نکرده اند

رتبه فضای کسب و کار ایران 120 است
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رتبه فضای کسب و کار ایران در 
سطح بین المللی ۱۲۰ است و این رتبه برای کشوری که دارای ظرفیت بزرگ اقتصادی 

است، قابل قبول نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سیدحمید کالنتری اظهار داشت: تحریم ها عامل ضعف 
کسب و کار در کشور نبوده است.وی افزود: هم اکنون برای ایجاد اشتغال و رونق کسب 
و کار باید بروکراسی های اداری را کاهش دهیم تا مجریان طرح ها و متقاضیان کسب و 
کار راحت فعالیت کنند.کالنتری اظهار داشت: مسئوالن استان ها شرایطی را فراهم کنند 
تا مسائل ملی از جمله برنامه های اشتغال دولت فدای بروکراسی اداری نشود و تحرک 
پذیری در اجرای طرح های اشتغالزا هم بیشتر شود.وی افزود: هم اکنون در بیشتر کشور 
ها موضوع بروکراسی اداری رفع شده است و به عنوان مثال در گرجستان یک ساختمانی 
وجود دارد که در یک مجموعه آن ۲۰۰ میز آماده خدمت در تمامی زمینه ها به مردم 
هستند. شهروندان برای کسب مجوزها و دریافت خدمات به این مکان مراجعه می کنند و 
در کمترین زمان ممکن مشکل آنان حل می شود.معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به نگرانی مردم در خصوص وضعیت کنونی کشور در حوزه سکه و ارز و گرانی 
اشاره ای کرد و گفت: هم اکنون مردم حق دارند نگران آینده در این خصوص باشند.معاون 
امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه »تعاون شهر« شهرستان مرزی راز 
و جرگالن خراسان شمالی خوب پیگیری نشده است گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد مردم 
این خطه روستایی هستند با محوریت تعاونی ها می توان اقتصاد منطقه را شکوفا و رونق 
داد.کالنتری اشاره ای به ظرفیت اسب اصیل ترکمن، فرش دو رو، گیاهان دارویی و پوشاک 
در این شهرستان کرد و افزود: حوزه دامداری و بوم گردی و گردشگری ظرفیت بسیار خوبی 
برای ایجاد اشتغال است که باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: تاکنون ۱۰ شهرستان در 
سطح کشور در زمینه تعاون شهر فعالیت می کنند.کالنتری اظهار داشت: براساس آمارهای 
موجود، جذب تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری این استان ۴۰ درصد بوده است که 

باید در این زمینه بیشتر تالش شود زیرا که مهلت ارائه این تسهیالت تا پایان مهر است.



تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی 
هستند که بر خالف جریان شنا می کنند. 

والترنیس

سخن حکیمانه

خوشتر از فکر مي و جام چه خواهد بودن
تا ببينم که سرانجام چه خواهد بودن

غم دل چند توان خورد که ايام نماند
گو نه دل باش و نه ايام چه خواهد بودن

امروز با حافظ

»صداها« در کتابفروشی ها پیچید

نوشته  »صداها«  رمان 
لگوین  کروبر  ارسوال 
به  آمریکایی  نویسنده 
فارسی ترجمه و منتشر 

شد.
نشر  مهر،  گزارش   به 
»صداها«  رمان  نیماژ 
آمریکایی  نویسنده  لگوین  کروبر  ارسوال  نوشته 
را با ترجمه بشیر عبدالهی منتشر کرد.این داستان 
انتخاب  نویسنده  این  داستانی   گانه  سه  از  بلند 
بلند مستقل و در عین  شده است که سه داستان 
در  می دهد.لگوین  شکل  را  پیوسته  هم  به  حال 
دانشگاه رادکلیف و کلمبیا تحصیل کرده است و 
تخیلی  و  علمی  ژانر  در  نویسی  داستان  زمینه  در 
جوایز ادبی متعددی را نیز به دست آورده است. 
به جایزه کتاب سال  این جوایز می توان  از جمله 
آمریکا و نیز جایزه استاد بزرگ گاندالف و استاد 
بزرگ علمی و تخیلی اشاره کرد.مترجم این اثر در 
مقدمه کوتاه خود بر آن آورده است:  به دلیل سبک 
کارگیری رنگ  به  کتابو همچنین  نویسنده  خاص 
و بویی که از آن در داستان پیش رو استفاده شده 
با جوامع  مقایسه  ما در  بگویم جامعه  باید  است، 
دیگر مانند خاور دور و غرب از تخیل بسیار دور 
شده است و می بینیم که همه چیز در روزمره و 
می خواهیم  ما  همه  می گردد.  پی منطق  خلوت مان 
به  را  ذهن مان  در  شده  روشن  سوال های  عالمت 
صورت منطقی خاموش کنیم. این مساله به ویچه 
در جامعه هنری ما مشهود است ...ذهن باید پرواز 
کند، مزر منطق را رد کند تا شکوفا شود. تخیل بستر 
خالقیت است.داستان این رمان با مرور خاطرات 
اتاقی مخفی در خانه اش در  به  از ورودش  راوی 
داستان  ادامه  اما در  دوران کودکی شروع می شود 
او مختصاتی خیالی از شهر و قلمرو زیستی خود 
توجه  جالب  بسیار  نوع خود  در  که  می کند  ارائه 
است و نشان از تخیل فوق العاده نویسنده در خلق 
این دست آثار دارد.در بخشی از فصل اول از این 
رمان می خوانیم: اولین چیزی که به روشتی به خاطر 
می آورم و می خواهم از آن بنویسم شیوه وارد شدن 
به اتاق مخفی است. من خیلی کوچکم از همین رو 
برای ایجاد الگویی در نطقه ای درست روی دیوار 
راهرو، مجبورم بدنم را کش  بدهم و دستم را تا 
می توانم به باال دراز کنم. دیوار راهرو با گچ کلفت  
خاکستری پوشیده شده است و تکه به تکه آن پر 
از ترک است و در بعضی جاها گچ برآمده و سنگ 
تاریک است.  تقریبا  پیدا شده است. راهرو  دیوار 
بوی خاک و کهنگی می دهد و سکوت محضی در 
آن حکم فرماستت. اما من نمی ترسم؛ هیچ وقت از 

آنجا نترسیدم.
این رمان در ۲۷۰ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان 

منتشر شده است.  
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اوقات شرعی

رییس جمهور با سرباز هخامنشی به تهران برگشت

هم زمان با بازگشت رییس جمهور از مقر سازمان ملل 
متحد در نیویورک، سرباز هخامنشی که حدود 8۰ سال 
بود،  ایران خارج شده  از  غیرقانونی  به صورت  پیش 

همراه با او به کشور برگردانده شد.
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  مونسان  علی اصغر 
صنایع دستی و گردشگری با اعالم این خبر در باره این 
سردیس گفت: فروش کتیبه سرباز هخامنشی که حدود 

8۰ سال پیش به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده بود با رایزنی های بین المللی 
و حقوقی در یک حراجی متوقف شد و آن را از دادستانی نیویورک تحویل گرفتیم.

او افزود: این اثر ۹۰ سال پیش در ایران کشف شد و چند سال بعد از ایران خارج شد 
و از کانادا و آمریکا سر در آورد که خوشبختانه بعد از پیگیری های حقوقی، در دولت 

تدبیر و امید موفق به بازگراندن این اثر ارزشمند تاریخی شدیم.

واکنش شهاب حسیني به در گذشت یداله صمدي

 شهاب حسینی که سابقه همکاری با یداهلل صمدی را در 
سریال »شوق پرواز« داشته است در واکنش به درگذشت 
این هنرمند در اینستاگرام نوشت: »یاد باد آن روزگاری که 
در کنار یکدیگر شوق پرواز را تجربه کردیم. و باالخره 

شوق پرواز شما را به دل آسمان کشید.
آرزوی آرامش جاودان برای روح بلند پرواز شما و صبر 

برای عزیزان نشسته بر سوگ شما. آمین«

»روباه« ایرانی
 بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره »وارنا« شد

فیلم انیمیشن »روباه« از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی به کارگردانی »صادق جوادی«، برنده 
جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره »وارنا« بلغارستان 

شد.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در چهاردهمین 
کشور  در  که  »وارنا«  انیمیشن  فیلم  جشنواره  دوره 
بلغارستان برگزار شد، انیمیشن »روباه« ساخته »صادق 
جوادی« در رقابت با ۳۹ فیلم انیمیشن دیگر، موفق به 

کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه شد.
در خالصه داستان انیمیشن ›روباه‹ آمده است: »روباه جوان و چاالکی هنگام تجربه ی 
اولین عشق به دست شکارچی اسیر می شود. شکارچی زنگوله ای بر گردنش آویخته و 
رهایش می کند. روباه زنگوله بر گردن توانایی زندگی در جنگل، شکار و... را از دست 

می دهد و تنها راه نجاتش، اهلی شدن و بازگشت نزد شکارچی است...«

ترانه علیدوستی داور جشنواره بین المللي توکیر شد

ترانه علیدوستی به عنوان یکی از پنج داور بخش اصلی 
فیلم  بین المللی  رقابتی سی ویکمین دوره جشنواره  و 

توکیو در کشور ژاپن انتخاب شد.
امسال »بریلیانت ما مندوزا« از فیلمسازان مطرح فیلیپینی 
ریاست هیات داوران بخش رقابتی جشنواره فیلم توکیو 
»برایان  کنار  در  علیدوستی  ترانه  و  دارد  عهده  بر  را 
برک« تهیه کننده آمریکایی، »استنلی کوان« کارگردان و 

تهیه کننده اهل کشور هنگ کنگ و »کاهو مینامی« بازیگر ژاپنی دیگر اعضای هیات 
داوران این رودیداد سینمایی را تشکیل می دهند.

در بخش رقابتی جشنواره توکیو ۲۰۱8 در مجموع ۱۶ فیلم از کشورهای فرانسه، ژاپن، 
دانمارک، آلمان، برزیل، کانادا، مجارستان، مکزیک، چین، ترکیه، ایتالیا و انگلستان برای 

کسب جایزه اصلی این رویداد سینمایی رقابت می کنند.
سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم توکیو از تاریخ ۲۵ اکتبر تا سوم نوامبر )۳ تا ۱۲ 

آبان ماه( در کشور ژاپن برگزار می شود.

خبر

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بیان اینکه بودجه فرهنگی، ورزشی 
از  و گردشگری کشور ۲,۵ درصد 
ها  رسانه  گفت:  است،  بودجه  کل 
باید مطالبه گری مردم را نسبت به 
نیازهای  سایر  همچون  بخش  این 
عباس  کنند.سید  تقویت  اساسی 
صالحی در حاشیه اختتامیه ۲ ساالنه 
قزوین  در  المللی خوشنویسی  بین 
این  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
نسبت  فرهنگ  بحش  اندک  سهم 
به سایر بخش ها زمانی افزایش می 
نسبت  که  همانطور  مردم  که  یابد 
به گران شدن و کم شدن کاالهای 
اساسی دیگر مطالبه و اعتراض می 
کنند، نسبت به موضوعات فرهنگی 
باشند  داشته  ای  دغدغه  چنین  نیز 

بخش  این  در  مطالبه  که  حالی  در 
فرهنگ  وزیر  نیست.  باال  آنچنان 
ادامه در پاسخ  و ارشاد اسالمی در 
این  های  برنامه  بر  مبنی  سوالی  به 
وزارتخانه برای احداث سالن های 
مختلف  نقاط  در  موسیقی  و  تئاتر 
استانی  سفرهای  در  گفت:  کشور، 
در  استانداران  با  هایی  نامه  تفاهم 
و  ها  زیرساخت  توسعه  خصوص 
داریم.  هنری  رویدادهای  برگزاری 
اینکه  به  اشاره  با  صالحی همچنین 
کاغذ  ارز  نرخ  نوسانات  در شرایط 
جزو کاالهای اساسی قرار گرفته و 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شود، 
گفت: در این راستا همکاری های 
خوبی صورت گرفته و امیدواریم با 
اهتمام دولت مشکالت تامین کاغذ 

به حداقل ممکن برسد. وی یادآور 
کاالهای  جزو  کاغذ  تنها  شد:البته 
نیست و  اساسی در حوزه فرهنگ 
تئاتر  از جمله  بسیاری موارد دیگر 
از نوسانات نرخ  متاثر  نیز  و سینما 
وزیر  اند.  شده  تغییرات  دچار  ارز 
داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در شرایط سخت اقتصادی به طور 
طبیعی مصرف فرهنگی مردم کاهش 
می یابد که مصادیق آن را می توان 
در میزان حضور مردم در سینماها و 
تئاتر و کنسرت های موسیقی عنوان 
وضعیت  این  در  گفت:  وی  کرد. 
همه متولیان فرهنگ باید دست به 
دست هم داده و تالش کنند تا سرانه 
و  شود  حفاظت  فرهنگی  مصرف 
کاهش نیابد. صالحی در خصوص 

بیمه خبرنگاران نیز با بیان اینکه تمام 
مطبوعات موظفند نیروهای خود را 
بیمه کنند،گفت: با همکاری هایی در 
زمینه بیمه خبرنگاران داشته ایم، سه 
به فضای  نفر در همین دوره  هزار 
و  فرهنگ  وزارت  شوندگان  بیمه 
اند. وی  ارشاد اسالمی اضافه شده 
در خصوص ۲ ساالنه خوشنویسی 
برگزار  قزوین  میزبانی  به  که  ایران 
فرصت  رویداد  این  گفت:  نیز  شد 
بازیابی استعدادهای خالق در حوزه 
یکی  عنوان  به  کشور  خوشنویسی 
از هنرهای پردامنه و پرتاثیر بوده به 
شمار می رود که قدم به قدم در دوره 
های مختلف خود دوره های تکاملی 

را طی کرده است.
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه 

کرد: اساتید این ۲ ساالنه نیز اذعان 
کیفی  نظر  از  هم  دوره  این  دارند 
و هم کمی توسعه خوبی داشته و 
گستره جغرافیایی وسیع تری را در 

برگرفته است. 
صالحی حضور فعال زنان در عرصه 
نیز یکی دیگر  را  هنر خوشنویسی 
کشور  در  هنر  این  عطف  نقاط  از 
سال   ۱۰۰ تا  اگر  گفت:  و  دانست 
پیش تعداد محدودی زن خوشنویس 
اخیر شاهدیم  داشتیم در دهه های 
تعداد قابل توجهی از بانوان کشور 
در این فضای هنری حرکت کرده و 

قدم های خوبی برداشته اند. 
برگزیدگان  مراسم،  این  پایان  در 
پنجمین ۲ ساالنه خوشنویسی ایران 

معرفی و تجلیل شدند.

کاریکاتور

سریال »زندگی از نو« به تهیه کنندگی مهدی شفیعی و کارگردانی 
علی محمد قاسمی از هفتم مهرماه به روی آنتن شبکه پنج سیما 

می رود.
تاریخ پخش سریال»زندگی از نو« مشخص شدبه گزارش حوزه 
باشگاه خبرنگاران جوان؛سریال  تلویزیون گروه فرهنگی  رادیو 
کارگردانی  و  شفیعی  مهدی  تهیه کنندگی  به  نو«  از  »زندگی 
علی محمد قاسمی از هفتم مهرماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه پنج 
سیما می رود و بازپخش آن ساعت ۱۰ صبح و ۷ عصر هر روز 
است.تصویربرداری این مجموعه در استان گیالن )در شهر های 
تالش، اسالم و...( انجام شده است.رضا کیانیان، علیرضا خمسه، 
ستاره اسکندری، بهزاد فراهانی، مینا جعفرزاده، علی انصاریان، 
کمند امیرسلیمانی، آرش مجیدی، خیام وقار، ژیال آل رشاد، حدیث 
مرتضی ضرابی،  متین ستوده،  امیر حامد،  پتکی،  مجید  نیکرو، 
محبت  سنگیان،  حمیدرضا  معززی،  اکبر  ساربان،  محمدعلی 
قاسمی، فهیمه مومنی و.. هنرمندانی هستند که در این مجموعه به 
ایفای نقش پرداخته اند.این مجموعه تلویزیونی در ۲۶ قسمت ۴۲ 
دقیقه ای برای گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما تولید شده است.

رسیال »زندیگ از نو« از امشب 
روی اننت شبکه پنج سیما

آقای ترامپ! قبل از صحبت درباره ایران تاریخ جنایت های آمریاک را بخوان

مطالبه گری مردم
 در حوزه فرهنگ
 باید افزایش یابد

و  سینما  نویسنده  و  کارگردان  صمدی  یداهلل  زنده یاد  پیکر 
تلویزیون از مقابل خانه سینما به سمت خانه ابدی تشییع شد.

آیین تشییع پیکر زنده یاد یداهلل صمدی کارگردان و نویسنده 
از  با حضور جمعی  تلویزیون روز جمعه ۶ مهرماه  سینما و 
یک  شماره  ساختمان  مقابل  از  تلویزیون  و  سینما  خانواده 
خانه سینما، برگزار شد..محمدمهدی حیدریان رییس سازمان 
سینمایی، سعید سعدی، ابوالحسن داوودی، محمدرضا هنرمند، 
سیروس الوند، محمدرضا داوودنژاد، علیرضا داوودنژاد، بهروز 
منوچهر  جلوه،  جعفری  محمدرضا  توحیدی،  فرهاد  شعیبی، 
همایون  طائرپور،  فرشته  امیریوسفی،  محسن  شاهسواری، 
محمدمهدی  قاضیانی،  هنگامه  کیایی،  مصطفی  اسعدیان، 
عسگرپور، مسعود جعفری جوزانی، حبیب ایل بیگی و... از 
جمله حاضران در مراسم بودند.در ابتدای این مراسم کامران 
ملکی در جمالتی کوتاه با بیان اینکه »همه اجزای این خانه 
تا ابد دلتنگ خواهد بود؛ دلتنگ مهربانی و عطوفت مدیری که 
یکی از دوران خوب این خانه را رقم زد« گفت: سینمای ایران 
یکی از همراهان شریف و نجیب خود را از دست داد. مردم 
میهنمان همواره در هر لبخند، یداهلل صمدی را به یاد خواهند 

داشت چراکه معجزه خنده را به آنها هدیه کرده بود.

یدهللا مصدی به سوی خانه 
ابدی بدرقه شد

و  نویسندگی  به  سرخ«  »ترومای  فیلم  افتتاحیه  مراسم 
چهارشنبه  بعدازظهر  دوست  میهن  اسماعیل  کارگردانی 

چهارم مهرماه در موزه سینما برگزار شد.
هنر  گروه  در  فیلم  رسمی  اکران  اولین  که  نمایش  این 
اهالی  از  با حضور جمعی  شود  می  محسوب  تجربه  و 
با خوشامد گویی سپیده  ادبیات و  ، سینما و  مطبوعات 

ابرآویز مدیر روابط عمومی فیلم آغاز شد.
در  محقق   ، تاریخ  کارشناس  زاده  ابراهیم  فرزانه  سپس 
حوزه شهری و روزنامه نگار مختصری درباره تهران ، 
میدان فردوسی و زن سرخپوش و استفاده از این المان 

ها در ترومای سرخ صحبت کرد.
و  عوامل  تمام  از  دوست  میهن  اسماعیل  ادامه  در 
صحنه  روی  به  تا  کرد  دعوت  سرخ  ترومای  بازیگران 
بیایند و درباره تجربه کاری شان در این اثر حرف بزنند 
نمایش  به  حضار  برای  سرخ  ترومای  فیلم  پایان،  .در 

در آمد.
فیلم سینمایی ترومای سرخ از۴ مهر در سینماهای گروه 

هنر و تحربه به روی پرده رفت.

زن رسخ پوش ميدان فردويس 
روي پرده سيمنا

شبکه  دفتر  کل  مدیر  پارسایی  حسین 
سال  که  تئاتر  کارگردان  و  خانگی  نمایش 
گذشته نمایش موزیکال »الیور توئیست« را 
با حضور چهره های سینمایی همچون نوید 
محمدزاده و مهناز افشار به روی صحنه برده 
آبان ماه  بار و در  این  بود، حاال قرار است 
در  را  »بینوایان«  موزیکال  تئاتر  سال جاری 
یکی از هتل های تهران به روی صحنه ببرد.
و  نمایش  این  بلیت  قیمت  درباره  پارسایی 
به  تومانی   هزار   ۲۵۰ بلیت  فروش  شایعه 
باشگله خبرنگاران گفت: اصال چنین چیزی 
صحت ندارد، ما حتی به این فکر هم نکردیم 
که بلیت ۲۵۰ هزار تومانی برای این نمایش 
در نظر بگیریم.وی افزود: نمایش موزیکال 
»بینوایان« یک کار بزرگ با ۱۵۰ نفر بازیگر 
که  است  نفره   ۱۰۰ ارکستر  گروه  یک  و 
برای آن صرف شده است  میلیاردی  هزینه 
را  نمایش  این  با  متناسب  بلیت  طبیعتا  و 
تعیین خواهیم کرد اما قطعا ۲۵۰ هزار تومان 
نخواهد بود.کارگردان تئاتر »الیور توئیست« 
تصریح کرد: احتماال در این نمایش هم بلیت 
۵۰ هزارتومانی خواهیم داشت و هم بلیت 

به ۲۰۰ هزارتومان که روال طبیعی  نزدیک 
نمایش های این چنینی است.وی همچنین 
درباره شایعات مهاجرت و سمت خود در 
یکی از هتل های پنج ستاره تهران بیان کرد: 
من نه قصد مهاجرت و نه گرین کارت دارم، 
پنج  هتل  که  هم  اجرا  محل  هتل  مورد  در 
باید بگویم من هیچ مسئولیتی  ستاره است 

در  نمایش  فقط یک  بلکه  ندارم  آن جا  در 
در  نیست  قرار  و  داشت  آن خواهیم  سالن 
اتاق های آن برویم.پارسایی درباره اسپانسر 
این نمایش هم تصریح کرد: ما از روز اول 
صادق  محمد  اسپانسر  که  کردیم  اعالم 
رنجکشان ، تهیه کننده محمد قدس و میثم 
دلتابان  احمدی و مجری طرح هم شرکت 

است و اینکه می گویند سفارت فرانسه از 
ما حمایت مالی می کند کذب محض است 
و دستگاه های مربوط همه در جریان کار ما 
قرار دارند.وی با تاکید بر اینکه دستمزد های 
در  همه  و  نیست  میلیاردی  ما  بازیگران 
است،  شده  بسته  تلویزیون  و  سینما  عرف 
گفت:تمام این ها شایعاتی است که درباره ما 
مطرح می شود و صحت ندارد.این کارگردان 
اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  همچنین  تئاتر 
موارد خالف  و  می کنند  لطفی  کم  دوستان 
واقع را علیه من منتشر می کنند، اظهار کرد: 
در کجای دنیا این عزتی که من در کشورم 
امثال من هر  دارم را خواهم داشت، من و 
چه داریم از برکت نظام جمهوری اسالمی 
نخواهم  با هیچ چیز عوض  را  آن  و  است 
کرد.گفتنی است؛ تئاتر موزیکال »بینوایان« به 
کارگردانی حسین پارسایی، با سرمایه گذاری 
محمدصادق رنجکشان، تهیه کنندگی محمد 
قدس و میثم احمدی و مجری طرح شرکت 
دلتابان از ۲۰ آبانماه در سالن تهران- رویال 
هال هتل اسپیناس با حضور پارسا پیروزفر و 

نویدمحمدزاده به روی صحنه می رود.

حسین پارسایي: قصد مهاجرت ندارم

نه بسته ام به کس دل نه بسته 
کس به من دل

سیمین بهبهانی

دلم گرفته ، ای دوست! هوای گریه با من
گر از قفس گریزم کجا روم ، کجا من؟

کجا روم که راهی به گلشنی ندارم
که دیده بر گشودم به کنج تنگنا من

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من

ز من هر آن که او دور چو دل به سینه نزدیک
به من هر ان که نزدیک از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من

زبودنم چه افزود ؟ نبودنم چه کاهد؟
که گوید به پاسخ که زنده ام چرا من

ستاره ها نهفتم در آسمان ابری
دلم گرفته ، ای دوست هوای گریه با من

یک جرعه شعر

بازگشت »آزیتا حاجیان«
 به تلویزیون با لهجه ترکمن

به کارگردانی سیروس حسن پور و تهیه کنندگی علی  نقاب ها«  سریال »بازی 
مهام از ۷ مهر ساعت ۲۱/۳۰ از شبکه دو پخش می شود.

این سریال بر اساس رمانی خارجی نوشته شده که توسط نویسنده ایرانیزه شده 
است و اتفاقاتی که در طایفه ترکمن می گذرد را به شکل بومی و محلی به نگارش 
بنا به  بازیگران بومی  اما  درآورده است.بازیگران اصلی این سریال لهجه ندارند، 
شرایط جغرافیایی که در آن قرار دارند، لهجه دارند. همچنین بازیگران گیالنی و 
ترکمن بسیاری در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند. بازی نقاب ها در منطقه 

بندر ترکمن تصویربرداری شده است.
لوکیشن ها  می افتد،  اتفاق  فعلی  جامعه  بستر  در  سریال  قصه  که  دلیل  این  به 
بازسازی نشده اند و سازندگان این سریال از خانه های قدیمی و فضای روستایی 
به  نقاب ها«  »بازی  از  کرده اند.بخش هایی  استفاده  داشته  قرار  منطقه  در  که 
گذشته کاراکتر ها مربوط می شود و در سکانس های کوتاهی مخاطب را به زمانی 
حدود ۲۰ سال پیش می برد، اما این سکانس ها در چادر و جنگل مقابل دوربین 

رفته است و نیازی به لوکیشن های قدیمی نداشته است.
»بازی نقاب ها« یک ملودرام عاشقانه است و از آنجایی که ترکمن ها را با عناصر 
اسب و گندم می شناسند، این چند عنصر در این سریال نمود پیدا کرده است. 
داستان سریال در رابطه با ترکمن هاست و اتفاقاتی که بین دو طایفه می افتد که 

سال ها با هم کدورت دارند.
بازیگران سریال عبارت است از: آزیتا حاجیان، جعفر دهقان، منوچهر آذر، بابک 
مهسا  قشقایی،  یلدا  بشارتی،  فرهاد  ضیائی،  مهرداد  خضرآبادی،  سیما  انصاری، 

هاشمی، رقیه نوچمنی، علی اصغر کیانی، فاطمه حسینی.

اتهامات و شکایات
 علیه جي.مي.رولینگ

پس از رونمایی از تریلر قسمت جدید »هیوالهای شگفت انگیز:جنایات گریندوالد« 
و نمایش شخصیت ناگینی که درکتاب های هری پاتر وردست لرد ولدمورت است و 
در کتاب به عنوان مار معرفی شده بود، جنجالی در شبکه های مجازی و عالقمندان 
آثار رولینگ به راه افتاد. خیلی ها تصور می کردند که ناگینی یک مار است اما در 
تریلر او زنی آسیایی است که ریشه و تبار چنین شخصیتی به سال ها پیش از 
رویداد کتاب و فیلم بر می گردد.بسیاری از عالقمندان آثار رولینگ اعتقاد دارند که 
او در کتاب هیوالهای شگفت انگیز به این شخصیت چندان نپرداخته است که حاال 
در فیلم حضور پررنگی دارد.و نخستین بار رولینگ این شخصیت را در کتاب هری 
پاتر وجام آتش نوشت. از سوی دیگر تبهکار قرار دادن یک شخصیت آسیایی که 
در فیلم کره ایی است رولینگ را به نژادپرستی متهم کرده است.رولینگ با اشاره 
به اتهاماتی که بسیاری از طرفداران به او داشتند در پاسخ به یکی از منتقدانش که 
برای او نوشته مارانسان بودن را برای یک زن کره ایی انتخاب کرده، می نویسد: »ناگا، 
موجودات افسانه ای مار مانند در داستان های اسطوره های کشور اندونزی است؛ از 
این رو شخصیت نامش » ناگینی «است. این موجودات گاهی اوقات بالدار هستند و 
گاهی اوقات به عنوان نیمه انسان، نیم مار. اندونزی دارای چند صد گروه قومی است، 
از جمله جاوینی، چینی و بتاوی. ”از آن سو نویسنده هندی کتاب های سه گانه 
شیوا،دکتر آمیش تریپاتی برای رولینگ در توئیتر نوشت که شخصیت های ناگینی 
نیز چنین  هند  اسطوره های  در  چراکه  باشند  داشته  نیز  هندی  تباری  می توانند 
شخصیت های وجود داشته و در اصل چنین کاراکترهایی از کتاب های قدیمی هند 
به کشورهایی مانند اندونزی راه یافته است چرا که اندونزی نیز بخشی از امپراطوری 

هند بوده است. حتی کلمه ناگینی ریشه سانسکریتی دارد.


