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 رهبر معظم انقالب در اجتماع بسیجیان در ورزشگاه آزادی: 

جوانان راه حل مشکل کشورند

در نیمه راه هستیم ؛ بن بست نداریم

ملت با شکسِت تحریم، سیلی
 به آمریکا خواهد زد

اجرای طرح مهارت پایه 
در 10 درصد مدارس 

متوسطه اول

به گزارش زمان ،  سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران هزینه تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان، 
خانواده ها و فرهنگیان و همچنین تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: آموزش و 
پرورش به عنوان زیربنایی ترین دستگاه کشور و مولد سرمایه انسانی و کانون اساسی 
برای خلق دنیای آینده، نفش مهمی را برای رسیدن جامعه به پیشرفت و توسعه 
داراست و این مهم صرفاً از مسیر آموزش و پرورش و مدارس محقق می شود.
وی ادامه داد: از این رو به فرمایش مقام معظم رهبری آموزش و پرورش دستگاهی 

9سرمایه ای است و دستگاهی هزینه ای نیست.

شگردهای دالالن برای افزایش قیمت دالر

با نگاه به شگردهای دالالن ارز می توان دریافت 
ضابطه  بدون  و  رویه  بی  افزایش  دالیل  که 
قیمت دالر و سکه در ماههای گذشته چه بوده 
ریزی شده  برنامه  و  تولید هدفمند  و  انتشار  و 
اخبار جعلی چه میزان در افزایش آن تاثیرگذار 

بوده است.
ارز«  »دالالن  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خیابان  رو  پیاده  در  که  نیستند  کسانی  فقط 
فروش  و  خرید  ارز  و  اند  ایستاده  فردوسی 
اصلی  دالالن  کارگزاران  آنها  اغلب  کنند؛  می 
سلیمانیه  هرات،  تهران،  دفترهای  در  که  اند 
زد  خارجی،  ارتباطات  با  و  اند  نشسته  دوبی  و 
منافع  تعریف  و  داخلی  عوامل  برخی  با  بند  و 
 80 سرنوشت  با  رسماً  خود،  برای  میلیاردی 
میلیون ایرانی بازی می کنند. برای دالالن ارز 
مهم نیست چه تعداد بیمار بر اثر گرانی ناشی 
از قیمت ارز و عدم توان تهیه دارو، جان خود 
را از دست خواهند داد یا چند دختر دم بخت 
در تهیه جهیزیه درمانده می شوند و چند پدر، 
در برابر فرزندانش شرمنده خواهند بود. کاهش 
بهای ارز در روزهای اخیر ضربه مهمی به دالل 
های بزرگ ارز وارد کرده است و اگر اوضاع به 
تومان  میلیارد  هزاران  برود،  پیش  گونه  همین 
آنان  بر  النفع  عدم  بگوییم  است  بهتر  یا  ضرر 
تحمیل خواهد شد. البته طبیعی است که آنان 
نیز مانند هر تاجری در صدد جلوگیری از زیان 
برآیند و دست به هر کاری برای بیچاره کردن 
مردم و تخریب معیشتشان بزنند. بنابراین از روز 
با  را  مهرماه ضدحمله خود  یازدهم  چهارشنبه 
ترین  مهم  و  اولین  اند؛  کرده  آغاز  چند شگرد 
مجازی  فضای  در  قیمت  افزایش  آنها،  حربه 
است.  داده  جواب  نیز  پیشتر  روش  این  است. 
قیمت  هایشان  کانال  و  ها  سایت  در  بنابراین 
هایی بیش از آنچه در عمل، خرید و فروش می 
شود اعالم می کنند و عوامل شان در بازار نیز 

به این قیمت های ساختگی استناد می کنند. 
روش دوم دالالن ارز این است که برخی عوامل 
که  جاهایی  در  و  فرستند  می  بازار  به  را  خود 
که  کنند  می  اعالم  دارد  وجود  زیادی  تجمع 
مقدار محدودی دالر مثال تا سقف 10 هزار دالر 
قیمت  اگر  مثال  خرند.  می  باالیی  قیمت  به  را 
باشد  تومان  هزار   11 ساعت  آن  در  معامالتی 
و 500  هزار  گویند که 13  بلند می  با صدای 
را  دالر  هزار   10 هم  واقعا  و  خرند  می  تومان 
با همین قیمت می خرند.همین رقم، جو بازار 
را تحت الشعاع قرار می دهد، حال آن که تنها 
یک یا چند معامله محدود و هدفمند انجام شده 
گویند  می  جا  همه  معامله  این  شاهدان  است. 
فالن  به  دالر  که  اند  دیده  خود  چشم  به  که 
قیمت خریداری شد.همچنین برخی عوامل آنها 
از  باالتر  قیمت  به  را  دالرهایی  دارند  ماموریت 
همتایان  به  جمع  میان  در  و  روز  واقعی  بهای 
بازار جوی  در  و  بفروشند  خود  هماهنگ شده 
حاکم شود که چند معامله مثال به قیمت 15 
خبرنگاران  مشاهدات  شد.  انجام  تومان  هزار 
است که  از آن  نیز حاکی  فردوسی  در خیابان 
از طریق گروه  این نوچه دالل ها  از  شبکه ای 
ارتباط  در  یکدیگر  با  تلگرامی  اختصاصی  های 
لحظه  هر  در  اصلی  دالالن  و  اند  هماهنگی  و 
برو  االن  مثال  که  کنند  می  دهی  را خط  آنان 
فالنی  از  مردم  مقابل چشم  و  کوچه  فالن  سر 
دالر بخر به فالن قیمت و نظایر این.این ضعف 
غیرقابل اغماض نهادهای مسئول است که طی 
سال ها نتوانسته اند ریشه این دالالن و نوچه 
ازشگردهای  دیگر  یکی  بخشکانند.  را  هایشان 
اصلی دالالن اصلی دالر و حامیان پرنفوذ آنان، 
جعل خبر است ، به عنوان مثال یک کانال آن 
طرف آبی که مدام بر طبل افزایش قیمت دالر 
می کوبد، تصویری از تجمع مردم برای فروش 
برای  مردم  هجوم  از  عکسی  عنوان  به  را  دالر 

خرید دالر منتشر کرد.یا کانالی که پیش از این 
در ساعت 12 نیمه شب خبر می زد که دالر هم 
اکنون 1000 تومان دیگر گران تر شد، در اولین 
شبی که مردم برای فروش دالرهای خانگی در 
خیابان های محل استقرار دالالن تجمع کرده 
بودند و قیمت دالر به خاطر همین مازاد عرضه 
پایین آمده بود نوشت: در کجای دنیا بازار ارز 
ساعت 10 شب باز است که قیمت پایین بیاید؟ 
و فراموش کرد که خود در ماه های گذشته در 
هر ساعتی از شبانه روز که اراده می کرد، برای 
دالر قیمت جعل می کرد.البته آنچه گفته شد، 
الیه آشکار اقدامات جریان ضد مردمی ارز است 
و وجود زد و بند در برخی الیه های پنهان و نیز 
برنامه های پردامنه کشورهای معاند منطقه در 
از کشور  ارز  تقویت دالالن جهت خارج کردن 
علیه  جنایتکارانه  سناریوی  این  دیگر  ابعاد  و... 
مردم ایران است.ترکیدن حباب غیر واقعی ارز 
هوشیار  با  که  داد  نشان  گذشته  روزهای  طی 
منافع  به  مدت  بلند  نگاه  تفوق  و  مردم  شدن 
ناپایدار لحظه ای می توان همه این طرح ها و 
تالش ها را به سادگی شکست داد.قیمت هایی 
که برخی سایت ها و کانال ها جعل می کنند 
را باور نکنیم و به آنها استناد نکرده و از خرید 
ارز مگر در صورت ضرورتی مانند سفر خودداری 
صد  و  نخوریم  را  دالالن  شوهای  فریب  کنیم. 
اینها منافی مسئولیت دولت  از  البته هیچکدام 
و سایر نهادهای حکومتی، به ویژه دستگاه های 
انتظار  مردم  که  چرا  نیست  قضایی  و  امنیتی 
دارند با دالالنی که به نیابت از دشمن به سمت 
تیراندازی می کنند، قاطعانه و بی  ایران  مردم 
رحمانه برخورد شود.قطعا با هوشیاری مردم و 
دیگر  سوی  از  و  ملی  ومصالح  منافع  به  توجه 
جنگ  این  از  دولتمردان  دقیق  ریزی  برنامه 
اقتصادی که دشمنان به وجود آورده اند، پیروز 

خواهیم شد.

نگرانی رژیم صهیونیستی از همکاری ایران و اروپا
مواضع مقام های رژیم صهیونیستی در جریان سفر »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان 
به فلسطین اشغالی بیانگر ناخرسندی و نگرانی آنها از ادامه همکاری اروپا با ایران در 

حفظ برجام است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مرکل که در صدر هیاتی عالیرتبه به فلسطین اشغالی 
سفر کرده، با مقام های ارشد رژیم صهیونیستی از جمله »روون ریولین« رئیس و 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم دیدار و گفت و گو کرد.آنچه بیش از هر چیز 
در این دیدارها برجسته شد، موضوع ایران و توافق هسته ای بود.دو طرف در قبال 
ایران هم دارای اشتراک نظر و هم اختالف هستند. هرچند که وزن اختالف ها در حال 
حاضر بیشتر است.آلمان در کنار چهار کشور انگلیس، فرانسه، روسیه و چین پس از 
خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، در آن باقی مانده است.این در حالی است که 
رژیم صهیونیستی فارغ از حفظ برجام و باقی ماندن اروپایی ها با اصل این توافق بین 
المللی مخالف بوده است.رژیم صهیونیستی را می توان اصلی ترین مخالف برجام در 
زمان امضای آن دانست. دولت وقت آمریکا به ریاست »باراک اوباما« بدون توجه به 
فشارهای مقام های صهیونیست نسبت به امضای توافق با ایران اصرار کرد و این سبب 
شد نتانیاهو در کنار معدودی از رهبران کشورهای عربی به عنوان مخالف برجام در 
انزوا قرار گیرند.اما روی کارآمدن »دونالد ترامپ« در آمریکا که آشکارا با توافق هسته 
ای مخالفت می کرد، فرصت و انگیزه ای برای نتانیاهو برای تداوم دشمنی با برجام 
و ضربه زدن به آن شد. رژیم صهیونیستی بیش از هر طرف دیگر از خروج آمریکا 
از برجام در اردیبهشت امسال و بازگشت تحریم های یکجانبه واشنگتن استقبال 
کرد. نتانیاهو می پندارد سیاست های کنونی ترامپ بهترین فرصت برای تحت فشار 
قراردادن ایران و کاهش نقش آن در منطقه است.اما به نظر می رسد هدف اصلی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در شکل دادن به نوعی اجماع جهانی علیه ایران ناکام مانده 

است.بیشتر کشورهای جهان و مهمتر از آن قدرت های حاضر در برجام، این توافق 
را گامی در جهت صلح جهانی می دانند و خروج آمریکا را به باد انتقاد گرفته اند.رای 
اخیر دیوان بین المللی دادگستری در الهه هلند علیه بازگشت تحریم های ضد ایرانی 
آمریکا نیز سست بودن توجیه قانونی اقدام واشنگتن را روشن و منطق ایران در مجامع 
جهانی را ثابت کرد.بر این اساس ، همراهی کشورهای مختلف بویژه اروپایی ها برای 
حفظ برجام پاشنه آشیل سیاست های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان 
مهمترین متحد آن است.طی ماه های اخیر گفت و گوهایی بین ایران با کشورهای 
اروپایی و نیز تهران با مسکو و پکن و دیگر قدرت های اقتصادی منطقه ای همچون 
هند و ترکیه صورت گرفته است تا بتوان بر اساس این همکاری ها، جلوی اثرگذاری 
حداکثری تحریم های آمریکا را گرفت.در این میان همراهی کشورهای اروپایی با 
حفظ برجام و اعالم آمادگی این کشورها برای ارائه تسهیالتی در زمینه خرید نفت 
و تبادالت بانکی، انتقادها و نگرانی هایی را در آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی 
داشته است.ریولین رئیس رژیم صهیونیستی پیش از ضیافت نهار با مرکل در سخنانی 
خواهان فشار اتحادیه اروپا به ایران شد و گفت: چاره ای نداریم جز اینکه از اتحادیه اروپا 
بخواهیم در تصمیمش برای دور زدن تحریم ها علیه تهران بازنگری کند.نتانیاهو نیز در 
کنفرانس خبری مشترک با مرکل از سیاست کشورهای اروپایی و آلمان برای پیروی 

نکردن از آمریکا در خروج از برجام انتقاد کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی صراحتا گفت که اروپا نباید ایران را از نظر مالی تغذیه 
کند.این اظهارات به روشنی گواه عمق نارضایتی و نگرانی رژیم صهیونیستی از تداوم 
برجام و همراهی اروپا با ایران است.مقام های صهیونیست به شدت نگرانند که ایران 
بتواند با دیپلماسی فعال خود مانع از تحقق هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی در به 

انزوا کشیدن این کشور در منطقه شود.

2



2 اخبارشنبه 14 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3866  

الهه و خودزنی آمریکا؟!

نصرت اله تاجیک

در کنار ســختی های گوناگون دوران حصــر خانگی در انگلیس، در 
مبارزه با پرونده اســتردادم به آمریکا با پوست و گوشت و استخوان 
مشــکالت قوانین فرامرزی آمریکا را نه تنها برای من و پرونده ام که 
داستانی طوالنی و غم انگیز دارد بلکه برای جهان و روابط بین المللی 
ایجاد کرده بود حس کرد ه ام. اما صدور رأی موقت دیوان دادگستری 
بین المللــی در الهــه این افتخــار را برای سیاســت خارجی ایران 
ثبت نمــود که برای اولین بار با هزینه شــهروندان ایرانی و در اوج 
سیاست های هژمونیک آمریکا که به دنبال یک جانبه گرایی در عصر 
دولت-ملت است، موضوع تحریم های فرامرزی این کشور نه از طرف 
یک نهاد سیاسی بین المللی بلکه حقوقی به چالشی تاریخی کشیده 

شد و این هیمنه آمریکا را برای همیشه شکست.
آمریــکا به دفعات از این عهدنامه مودت اســتفاده و بارها به دادگاه 
الهه مراجعه و سعی داشت اقدامات ایران را بر اساس همین عهدنامه 
محکوم و حکم بگیرد اما موفق نشد! اما این بار در قدم اول و با صرف 
صدور رأی موقت مبنی بر تأکید بر صالحیت دادگاه آن چنان دولت 
ترامپ به انفعال افتاده که تا این لحظه آمریکا در صدد فسخ عهدنامه 
مودت با ایران و خروج از کنوانســیون1۹۶1 وین در ارتباط با روابط 
دیپلماتیک برامده اســت! که اخیراً دولت خودگردان فلسطین بابت 
انتقال ســفارت آمریکا به اورشلیم با توسل به آن از آمریکا شکایت 
کــرده بود و آمریــکا از آن خارج ولی تاثیری بر روند این شــکایت 
فلسطینی ها نگذاشته اســت! هم چنین بولتون اعالم کرده است که 
آمریکا از ســازوکار حل اختالف دادگاه الهه و همه موافقتنامه های 
مربوط به دیوان بین المللی خارج می شــود و البته این امر بی سابقه 
نیســت و بعد از خروج آمریکا از معاهده پاریس، شورای حقوق بشر، 
برجام، نفتا و آخرین مــورد آن نیز تهدید آمریکا به خروج از دیوان 
الهه در صورت بررسی اقدامات ســربازانش در افغانستان به عنوان 
جنایتکاران جنگی اســت.ایران در طرح شــکایت خود در الهه یک 
استراتژی دوالیه داشت: اول از منظر شکلی می خواست هزینه خروج 
آمریکا از برجام را برای سیاست خارجی آمریکا و دولت ترامپ سنگین 
و هزینــه زا کند و از قبــل آن اردوگاه طرفدارانش در برجام را نیز 
تقویت کند. و از منظر محتوایی به یک سطح حداقلی از فوائد برجام 
برای رونق اقتصادی برخوردار گردد. در این بستر ایران از دادگاه الهه 
می خواســت: 1- امریکا مانع روابط تجاری کشورهای دیگر با ایران 
نشود، 2- دیوان به ســایر حوزه های مهم از جمله فروش هواپیما و 
اجرای سفارش هایی که تاکنون صورت پذیرفته نیز بپردازد، 3- عدم 
مشــروعیت تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران از منظر حقوقی را 
تأیید کند، زیرا این تحریم ها دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آن ها 
اثرگذاری مستقیم بر نحوه چینش روابط خارجی دولت های حاکم و 
مستقل است و این نقض اصل بنیادین عدم مداخله به نحو مصرح در 
منشور ملل متحد است. اما دیوان به یک تصمیم حداقلی اما اساسی 
رسید و این که این اقدام دیوان الهه به لحاظ حقوقی، جنبه الزامات 
انسانی را نشانه گرفته که هم آمریکا را در تیررس افکار عمومی قرار 
داده و هم مظلومیتی مستتر برای ایران و پناه بردنش به دیوان رقم 
زده اســت. و این نشان از آن دارد که تصمیمات آمریکا برای اعمال 
تحریم ها با آثار غیرقابل جبرانی برای مردم ایران اتخاذ شده که طی 
این حکم موقت باید متوقف شود. این یک برگ برنده مهم و بی نظیر 
در زمینه حقوقی و سیاسی و دارای برد در میان افکار عمومی است. 
یعنی رأی صادر شــده محدوده مشخص، معقول و محکمه پسندی 
که وجاهت داشــته و حمایت افکار عمومی را نیز به دنبال دارد در 
برگرفته و در رابطه با مسائل مهمی هم چون کشاورزی برای تأمین 
غذای مردم ایران، ملزومات دارویی شــهروندان، حوزه هواپیمایی و 
ادوات آن و هم چنین مناســبات بانکی و ... سیاســت اعمال تحریم 
آمریکا را به چالش کشــیده است. اگر چه پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
تحت فشار سیاسی رأی دیوان بین المللی دادگستری در الهه و جو 
جهانی ایجاد شده به نفع ایران، تأکید کرد که انتقال دارو، تجهیزات 
پزشــکی، محصوالت کشاورزی و تجهیزات مربوط به ایمنی پرواز از 
حوزه شــمول تحریم های آمریکا مستثنی بوده و خزانه داری آمریکا 
انتقال این اقالم به ایران را تضمین خواهد کرد. البته دارو هیچ موقع 
در تحریم هــا نبوده اما آمریکا با اقدامات ایذایی عماًل امکان صادرات 
دارو به ایران را ســلب می کرد. آمریکای ترامپ کشوری است که به 
صراحت نه تنها به تهدید طرف های تجاری ایران می پردازد تا رابطه 
تجاری خویــش را با ایران قطع کنند بلکه به تهدید ســازمان های 
بین المللی دســت می زند تا خواســت های خود را تحمیل کند و از 
چنین کشور انتظاری جز رفتار قلدرمآبانه و یک جانبه گرایانه نمی رود 
و به وعده هایش اطمینانی نیست اما حداقل تأثیر این رأی موقت این 
اســت که خوشــبختانه از این پس هرگونه خلف وعده و کارشکنی 
آمریکا در این زمینه ها زیر ذره بین نظارت بین المللی خواهد رفت و 

آمریکا مانند گذشته نمی تواند یکه تازی کند!
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

یمن از درخواست اتحادیه اروپا استقبال کرد

ســخنگوی جنبش انصاراهلل و رئیس هیات مذاکره کننده یمن، از 
درخواست اتحادیه اروپا برای پایان تجاوز نظامی به کشورش استقبال 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد عبدالسالم در صفحه توئیتری 
خود نوشــت: از درخواست اتحادیه اروپا برای توقف تجاوز به یمن و 
محکومیت بمباران غیر نظامیان و آثار فرهنگی و تاریخی، تالش برای 
شکست محاصره مردم یمن و ازسرگیری مذاکرات سیاسی استقبال 
می کنیم.وی گفت که تحــرک فعاالنه اتحادیه اروپا در قبال صلح 
گامی مثبت به شمار می رود.پارلمان اروپا در بیانیه ای ادامه حمله به 
یمن و نقض حقوق غیرنظامیان را محکوم کرد و از عربستان خواست 
هرچه سریع تر به جنگ و محاصره یمن پایان دهد.این نهاد اروپایی 
همچنین خواســتار ممنوعیت فروش ســالح و تکنولوژی کنترل 
اینترنت به امارات شد.پارلمان اروپا همچنین تاکید کرد که راه حل 
سیاسی و گفت و گو تنها راه برای بازگرداندن صلح، حفظ حاکمیت، 
استقالل و تمامیت ارضی یمن است.پارلمان اروپا روز پنجشنبه در 
نشستی در استراسبورگ در شرق فرانسه از تمامی طرف های بین 
المللی و منطقه ای خواست با طرف های یمنی برای کاهش شدت 
درگیری ها و دستیابی به یک راه حل همکاری کنند.این نهاد اروپایی 
همچنین بر حمایت خود از تالش های »مارتین گریفیتس« نماینده 
سازمان ملل متحد در امور یمن برای آغاز روند سیاسی میان طرف 
های درگیر تاکید کرد.عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹4 
در قالب ائتالفی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، 
حمالت گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کردند 
تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، 
به اهداف و زیادخواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.تجاوز 
عربستان و امارات به یمن تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 1۶ 

هزار یمنی بی گناه و ویرانی زیر ساخت های این کشور شده است.

ظریف: ایران حمله به غیرنظامیان 
را محکوم می کند

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگویی با شــبکه 
الجزیره انگلیســی، هرگونه حمله به غیرنظامیان 
و همچنین استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر 

انسانی را محکوم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد ظریف 
در پاسخ به پرسش مجری الجزیره مبنی بر اینکه 
دولت ســوریه از ســوی برخی گروه ها متهم به 
جنایات جنگی شده، گفت: ایران در هیچ فعالیتی 
در هیچ منطقه مسکونی مشــارکت نداشته و در 
آینده نیز نخواهد داشــت. ایران هرگونه حمله به 
غیرنظامیان را از سوی هر کسی که باشد، محکوم 
می کند.وی همچنین تاکید کرد که گروه هایی که 
از غیرنظامیان نیز به عنوان ســپر انسانی استفاده 
می کنند، محکوم هستند.بر اساس گزارش العالم، 
وزیر امــور خارجه ایران تصریح کــرد: در جنگ 
سوریه مقصر کسانی هستند که از راه حل سیاسی 
پیشــگیری کردند با این توهم که می توانند بشار 
اســد را از قدرت برکنار کنند.ظریف در پاسخ به 
تالش این مجری برای متهم کردن دولت سوریه 
به حمله به مناطــق غیرنظامی، گفت: من درباره 
مسئولیت ایران صحبت می کنم. من برای دفاع از 
هیچ کسی اینجا نیســتم. من برای دفاع از ایران 
اینجا هســتم.وی افــزود: ایران خواســتار حل و 
فصل سیاســی بود. آن ها )معارضان و شورشیان( 
نپذیرفتند. آن ها مزدوران خود و این جنگجویان 

خارجی را می خواستند.
ظریف تاکید کرد: سوریه یک دولت دارد و آخرین 
بار که من بررســی کردم، این دولت یک کرسی 
در ســازمان ملل دارد و آن هایی که تالش کردند 
این دولت را با اســتفاده از داعش و جبهه النصره 
کنار بزنند، کسانی هستند که این آشفتگی را ایجاد 

کردند.

اهتمام دولت برای تامین ارز دارو 
و تجهیزات پزشکی

 یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که راه های تامین ارز 
برای دارو و تجهیزات پزشــکی پیدا شده است، 
گفت: سیاستگذاری ها و برنامه ها بر این است که 
در آینده ای نزدیک مشکل کمبود دارو حل شود.

به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، احمد همتی 
در توضیــح اقدامات دولت بــه خصوص وزارت 
بهداشــت و درمــان برای پرداخــت بدهی های 
شــرکت های دارو و تجهیزات پزشــکی و تامین 
دارو در شــرایط فعلی، اظهار کرد:  کمیســیون 
بهداشــت چند هفته  اخیر جلسات مکرری را با 
مسئوالن ذی ربط برگزار کرد که در یکی از آنها 
رییس مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشت. 
تصمیمات خوبی گرفته شد که در نهایت راه های 
تامین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی پیدا شده 
، مشــخصا نباید تامین ارز در این بخش مشکلی 
داشته باشد.وی در  عین  حال گفت: البته به دلیل 
نوسانات ارزی اختالفی بین شرکت های خصوصی 
دارویی و تجهیزات پزشکی با وزارت بهداشت بر 
ســر قیمت گذاری ها وجود دارد، در حال  رایزنی 
هســتیم تا این مشکل حل شود، چون در نهایت 
این اختالف به مردم و بخش خصوصی آســیب 
وارد می کند. باید در این بخش به ثبات نســبی 
برســیم تا از این گردنه عبور کنیم.وی ادامه  داد: 
ممکن اســت در برخی از اقــالم دارویی کمبود 
مشاهده شــود،  ولی سیاستگذاری ها بر این پایه 
اســت که این مشــکالت در آینده ای نزدیک بر 
طرف شده تا شاهد کمبود دارو نباشیم.همتی با 
تاکید بر این که پیش بینی های الزم برای مقابله 
بــا تحریم احتمالی آمریکا در بخش پزشــکی و 
دارو، صورت گرفته اســت، خاطر نشــان کرد: از 
چند ماه پیش بســیاری از شــرکتهای دارویی و 
تجهیزات پزشــکی مورد تهدید واقع شده اند تا با 
ایران همکاری نداشته باشند. البته ایران با انجام 
اقداماتــی ارتباطاتش را حفظ کرده اســت و به 
دنبال این هستیم که این ارتباطات تقویت شود.

 حدود ۹7 درصد از داروها در داخل کشــورمان 
تولید می شوند ، لذا باید به گونه ای ارز تامین شود 

تا مواد اولیه آن بدون مشکل تهیه شود. 
این شــامل تجهیزات پزشــکی نیز می شود.وی 
با تاکیــد بر این که برنامه ریزی ها در راســتای 
نبود مشــکل ارزی در بخــش دارو و تجهیزات 
پزشکی اســت، تصریح کرد: اگر این برنامه ریزی 
ها نبود در حال  حاضر شاهد فاجعه در بازار دارو 
بودیم، چون فشــارهای زیادی به شــرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشــکی از چند وقت پیش 
برای قطع روابط با ایران شــروع شــده اســت . 
این سیاســتگذاری ها و پیگیری ها باعث شد که 
شاهد مشکالت شدید در بخش دارو و تجهیزات 
پزشکی نباشــیم. تقریبا همه پرونده های درمانی 
به جز موارد اســتثنایی  در حال  انجام است.وی 
در پایان در مورد پرداخت بدهی های شرکتهای 
دارویی و تجهیزات پزشکی، گفت: فاصله پرداخت 
بدهی ها به بخش دارویی کمتر شده است. برای 
پرداخت تجهیزات پزشــکی نیز در حال   تالش 

هستیم تا این اتفاق رخ دهد.

اخبار

سرمقاله

از بخل و نفاق اجتناب کنید که 
از مذمومترین اخالقهاست.

کالمامیر

الهی،  قوه  و  به حول  کردند:  تاکید  انقالب  رهبر 
تحریم ها را شکست خواهیم داد و شکست تحریم 
به معنای شکست آمریکاست و آمریکا باید با این 

شکست، یک سیلی دیگر از ملت ایران بخورد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه 
بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی با 
راه حل مشکالت کشور  اینکه جوانان،  بر  تأکید 
هستند، به ارائه تحلیلی از شرایط حساس کنونی 
پرداختند و افزودند: امریکایی ها با عربده کشی، بیان 
درصدد  واهی  تصوراتی  و  سخیف  سخنان 
تصویرسازی کامالً وارونه از قدرت خود و از اوضاع 
ایران هستند اما مجموعه عظیم جوانان میهن و 
ملت بزرگ ایران می دانند که باید با ناکام گذاشتن 
آخرین حربه باقیمانده دشمن یعنی تحریم، سیلی 
دیگری به امریکا بزنند که ان شاءاهلل خواهند زد. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حماسه نورانی و 
پرشکوه حضرت زینب کبری)س( و حضرت امام 
سجاد)ع( در جاودانه کردن واقعه عاشورا به در پیش 
بودن ایام اربعین حسینی اشاره و خاطرنشان کردند: 
حماسه بزرگ اربعین که با حضور ملت ایران، ملت 
عراق و مسلمانان دیگر کشورها هر سال تکرار می 
شود پدیده فوق العاده مهمی است که به فضل الهی 
و در هنگام نیاز شدید دنیای اسالم شکل گرفته 
امریکای  سران  های  کشی  عربده  ایشان،  است. 
جهانخوار و استکبار، قدرت نمایی جوانان مؤمن و 
پیروزی های پی در پی آنان در میدانهای مختلف، و 
در عین حال مشکالت اقتصادی و تنگی معیشت 
بخش بزرگی از مردم و نیز حساس شدن و تالش و 
تکاپوی نخبگان برای ارائه راه حل های مشکالت را 
خواندند.  کشور  حساس  شرایط  مختلف  جهات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای »عظمت ایران، اقتدار 
جمهوری اسالمی و شکست ناپذیری ملت ایران« را 
سه واقعیت انکارناپذیر برشمردند و افزودند: اینها 
رجزخوانی نیست، واقعیاتی است که دشمنان آرزو 
می کنند ملت ایران آنها را نداند یا مورد غفلت قرار 
دهد تا درباره اوضاع کشور و توانایی های خود، دچار 
در  ای  خامنه  اهلل  آیت  شود.حضرت  غلط  گمان 
تشریح بیشتر این واقعیات سه گانه، عظمت ایران را 
امری تاریخی دانستند و افزودند: به استثنای 200 
سال منتهی به پیروزی انقالب اسالمی )یعنی از 
اواسط دوران قاجار تا پایان پهلوی( ایران عزیز ما در 
عرصه های مختلف سرآمد ملتهای مسلمان و در 
برهه هایی حتی سرآمد همه ملتها بوده است. رهبر 
ظالمانه  سلطه  از  ایران  نجات  اسالمی،  انقالب 
اقتدار جمهوری  اثبات  برای  را  امریکا  و  انگلیس 
اسالمی کافی دانستند و افزودند: نجات کشور از شر 
حکومت استبدادی و سلطنتی موروثی، ایستادگی 
در مقابل همه توطئه های 40 سال اخیر و افزایش 
اعتبار و احترام ایران در منطقه و جهان از دیگر 
ایشان  است.  اسالمی  جمهوری  اقتدار  نمودهای 
همچنین یادآور شدند: نظام اسالمی در 8 سال 
جنگ تحمیلی در مقابل جبهه وسیع دشمنان پیروز 
شد و با حفظ تمامیت ارضی کشور، اولین بار در 
قرنهای اخیر اجازه نداد مهاجمان بخشی از میهن 
عزیزمان را تجزیه کنند یا با تداوم حضور نظامی در 
ایران، ملت را تحقیر کنند. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای، شکست ناپذیری ملت ایران را ناشی از برکت 
اسالم عزیز دانستند و افزودند: این شکست ناپذیری 
را می توان در پیروزی این ملت بزرگ در انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس و نیز ایستادگی در مقابل 
همه توطئه های 40 سال اخیر مشاهده کرد چرا که 
اقدامات مختلف  با توطئه ها و  ملت در مواجهه 
دشمن، هیچگاه احساس ضعف و خستگی نداشته و 
عقب نشینی نکرده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تشبیه عرصه نبرد سیاسی و اقتصادی با جنگ 
نظامی، »غرور« را آفت پیروزی در همه این عرصه 
ها خواندند و خاطرنشان کردند: مغرور شدن، ما را به 
بی عملی، بی ابتکاری و نداشتن طرح و نقشه می 
کشاند و موجب پیروزی دشمن می شود. رهبر 
انقالب افزودند: هنوز در اوایل راه هستیم و باید با 
تالش و مجاهدت و راه بلدی، شجاعت و تدبیر و 
استفاده صحیح از امکانات، مسیر پیشرفت را ادامه 
دهیم و به قله مورد نظر ملت و انقالب برسیم.ایشان 
بخش مهمی از سخنانشان را به تبیین نقش جوانان 
در تحوالت چهل سال اخیر اختصاص دادند و تأکید  

پیکان  بدانید که شما نوک  کردند: جوانان عزیز 
حرکت عظیم ملی هستید، شما باید راه را باز کنید. 
پیران مجرب هم اگر خسته و بی حال و از کار افتاده 
نباشند، می توانند شما را راهنمایی کنند اما موتور 
رهبر  هستید.  جوانان  شما  قطار  این  پیش برنده 
انقالب با اشاره به پیشتازی و نقش تعیین کننده  
جوانان در جهاد با طاغوت پیش از پیروزی انقالب، 
مقطع پیروزی، جهاد با تجزیه طلبان در سالهای اول 
جهاد  در  ملت  به  فراوان  خدمات  ارائه  انقالب، 
سازندگی، جهاد با تروریسم منافق و خائن در اوایل 
دهه ۶0، هشت سال جنگ تحمیلی، تالش برای 
ترمیم خرابی ها بعد از جنگ، جهاد فرهنگی در 
مقابل تهاجم فرهنگی دشمن در دهه 70، و جهاد 
علمی و جهش وار در آغاز دهه 80  افزودند: در 
تروریسم  با  جهاد  در  جوانان  نیز  اخیر  سالهای 
با احساس  امروز هم  اند و  بوده  تکفیری پیشتاز 
انگیزه و تکلیف و در جهادی فکری و عملی و با 
پیشنهادهای  اقتصادی،  هدف گشودن گره های 
پخته و کارگشا می دهند. رهبر انقالب اسالمی 
سراسر  در  جوان  جهادی  گروه  هزار  دهها  وجود 
کشور و خدمات بی پایان آنها به ویژه به طبقات 
ضعیف را سرمایه ای عظیم دانستند که آینده ای 
بهتر را مژده می دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
جوانان را صاحب کشور خواندند و در نکته ای خاص 
افزودند: عده ای تصور می کنند که من از انحرافات 
برخی جوانان مطلع نیستم اما اینگونه جوانان جزو 
ریزشها هستند که رویش ها بر آنان غلبه دارد و 
تمجید و تحسین من از جوانان، با اطالع کافی از 
اینگونه مسائل صورت می گیرد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با انتقاد از کسانی که نقش کامالً تعیین 
کننده جوانان را در حال و آینده کشور مورد توجه 
قرار نمی دهند، افزودند: اینگونه افراد می خواهند 
جوانان را مشکل کشور وانمود کنند و یا آنها را به 
مشکل کشور تبدیل کنند اما اینجانب با اعتقاد 
تأکید می کنم که جوانان راه حل کشورند نه مشکل 
کشور. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه راه 
پیشرفت کشور باز است اما این راه همراه با موانع و 
فراز و نشیب هایی است که باید آنها را پشت سر 
گذاشت، گفتند: پیمودن مسیر پیشرفت و برداشتن 
آن،  اول  گام  که  دارد  شرایطی  مسیر  این  موانع 
»درک و احساس وجود و حضور دشمن« است زیرا 
تا انسان حضور دشمن را حس نکند، سنگر و حفاظ 
و سالح الزم تهیه نمی کند. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای افزودند: البته آن روشنفکر نمای راحت طلب و 
منافق و ریاکار که اساساً دشمنِی امریکا را انکار می 
کند و برای دولت و ملت ایران، نسخه تسلیم در 
مقابل امریکا  می نویسد، اگر عامل امریکا نباشد، مرد 
میداِن پیشرفت کشور نیست. ایشان شرط دوم برای 
پیمودن مسیر پرفراز و نشیب پیشرفت را، »اعتماد 
به نفس و عزم بر ایستادگی« دانستند و خاطرنشان 
کردند: انسانهای بی روحیه، ترسو، مأیوس، تنبل، 
فرصت طلب و خود کم بین، در این میدان اگر خود 
مانعی برای دیگران نشوند، نمی توانند هیچ هنری از 
خود نشان دهند. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: 
البته جوانان کشور چه در دوران نهضت اسالمی و 
چه در مقاطع مختلف چهل سال گذشته، به این 
بلّیه مبتال نبوده، و همواره بدون تردید و ترس و 
بُزدلی، اعتماد به نفس و شجاعت داشته اند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای شرط سوم برای حرکت در مسیر 
پیشرفت و فائق آمدن بر موانع را، »فهم درست از 
تهدید دشمن و شناخت صحیح از عرصه نبرد« 
برشمردند و تأکید کردند: اولین عرصه نبرد، »اسالم 
و ایمان اسالمی« است زیرا امریکا از اسالم و انقالب 
اسالمی سیلی خورده است و انقالب دست آنها را که 
رهبر  کرد.  کوتاه  ایران  از  بودند،  کشور  همه کاره 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: برخی افراد نِق زن 
می گویند، از امریکا بدگویی نشود تا با ایران دشمنی 
نکند در حالی که کینه آنها فقط از شعار مرگ بر 
آمریکای ملت ایران نیست، بلکه آنها با اصل اسالم و 
انقالب اسالمی مخالفند زیرا از سربلند کردِن یک 
قدرت اسالمی بزرگ و انقالبی در منطقه بشدت 
هراس دارند و بر همین اساس تالش می کنند تا 
عناصر قدرت کشور را از بین ببرند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر اینکه هدف استکبار، ضربه 
زدن به عناصر اقتدار ایران اسالمی است، گفتند: 
استقرار و ثبات اجتماعی، امنیت و وحدت ملی، 
ادامه حرکت  انقالب  مبانی  و  اصول  به  پایبندی 

پیشرفت رو به توسعه علمی، گسترش و تعمیق 
و  دفاعی  پیشرفت  اسالمی،  و  انقالبی  فرهنگ 
موشکی و حضور در منطقه، عناصر اقتدار جمهوری 
اسالمی است و دشمنان به دنبال ضربه زدن به این 
عناصر قدرت هستند.ایشان »فهم صحیح واقعیت 
های ایران و جهان و گرفتار نشدن در تصویر سازی 
های غلط« را یکی دیگر از شروط غلبه بر موانع 
پیشرفت برشمردند و افزودند: بدخواهان و کینه 
توزان ملت ایران، تالش دارند با استفاده از ابزارهای 
رسانه ای بویژه رسانه های نوپدید، تصویر سازی 
غلطی از ایران، منطقه و همچنین از خودشان، انجام 
دهند و افکار عمومی ایران را از واقعیات منحرف 
کنند. رهبر انقالب اسالمی یکی از این تصویرسازی 
های غلط را، »القای در موضع قدرت بودن امریکا« 
دانستند و خاطرنشان کردند: با وجود قدرت سخت 
آنها در  واقعیت آن است که  امریکایی ها،  افزاری 
تعیین  و  اصلی  زیرا عامل  نیستند  موضع قدرت 
کننده قدرت در تقابل های جهانی، »قدرت نرم 
افزاری« به معنای منطق، استدالل و حرف نو است 
که امریکا در این موارد بشدت ضعیف است و بدلیل 
فقدان منطق و استدالل، بر مبنای زورگویی سخن 
می گوید.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
مفتضح شدن »لیبرال دموکراسی« امریکا و رواج 
انتقاد از آن در دنیا، افزودند: به همین دلیل است که 
امریکا با وجود قدرت اتمی و تکنولوژی پیشرفته و 
از مناطق،  فراوان، در بسیاری  توانایی های مالی 
همچون عراق، سوریه، لبنان، پاکستان و افغانستان 
شکست خورد و شکست های دیگری هم در انتظار 
امریکا است. رهبر انقالب اسالمی به تصویرسازی 
اشاره  ایران  از  دشمنان  غیرواقعی  و  آمیز  خدعه 
کردند و گفتند: آنها تالش دارند با ارائه تصویرهای 
غلط از ایران اسالمی، نظرات باطل شان را به افکار 
عمومی دنیا و ملت ایران، بباورانند.ایشان با اشاره به 
افزودند:  کشور  در  اقتصادی  مشکالت  وجود 
امریکایی ها با تکیه بر این مشکالت، خیاالتی را در 
سِر کم مغز و بی تدبیرشان می پرورانند. بر همین 
اساس اخیراً رئیس جمهور امریکا به برخی سران 
اروپا گفته است اگر تا دو سه ماه صبر کنید کار 
جمهوری اسالمی ایران تمام است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشان کردند: این خیاالت، انسان را 
به یاد سخنان چهل سال قبل امریکایی ها و نوکران 
مژده  یکدیگر  به  که  اندازد  می  داخل  در  آنها 
سرنگونی شش ماهه جمهوری اسالمی را می دادند 
اما اکنون چهار دهه از عمر نظام اسالمی گذشته 
است. رهبر انقالب اسالمی، دل خوشی های رئیس 
جمهور بیچاره امریکا را نتیجه نشناختن انقالب 
اسالمی و ملت ایران و روحیه ایمانی و انقالبی این 
تحلیل غلط،  این  تأکید کردند:  و  دانستند  ملت 
موجب گمراهی امریکاییها در چهل سال گذشته، 
شده است که باید خداوند را به دلیل اینکه دشمنان 
ابله ها قرار داده است،  نادانان و  از  را  ایران  ملت 
شکرگزار بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: البته ما مشکالت اقتصادی و عیوبی همچون 
صرفه  فرهنگ  بودن  »ضعیف  نفتی«،  »اقتصاد 
جویی« و »اسراف« در جامعه داریم اما این موارد 
عیب واقعی نیستند، عیب واقعی »بن بست« است 
که البته در کشور بن بست وجود ندارد. ایشان با 
تأکید بر اینکه عده ای در تالش برای القای این تفکر 
به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به 
دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت 
ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن 
بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن 
در مقابل امریکا وجود ندارد. رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: من صریحاً اعالم می کنم، کسانی که در 
داخل، این فکِر مطلوب و محبوب دشمن را ترویج 
می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در 
حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای تأکید کردند: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به 
حوِل قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان 
و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در کشور 
بیفتد.ایشان با تأکید بر لزوم شناخت و ارائه تصویر و 
گفتند:  ایران  ملت  و  کشور  واقعی  جایگاه 
سیاستمداران بزرگ و مغزهای سیاسی سنجیده 
دنیا، ملت ایران را به دلیل چهل سال ایستادگی در 
مقابل فشارها و در عین حال پیشرفت و تبدیل 
شدن به یک قدرت تأثیرگذار، تحسین می کنند. 
رهبر انقالب اسالمی، ظرفیتهای فراوان جغرافیایی، 

اقلیمی، نیروی انسانی و منابع زیرزمینی و روزمینی 
ایران  های  واقعیت  از  دیگر  یکی  را  کشور  در 
برشمردند و افزودند: ما از این ظرفیت ها به درستی 
به  من  همیشگی  توصیه  و  ایم  نکرده  استفاده 
مسئوالن این است که ظرفیت ها را شناسایی و 
استفاده کنید.حضرت آیت اهلل خامنه ای، جوانان 
مؤمن را ظرفیت بالفعل کشور خواندند و گفتند: 
تصویر واقعی کشور همین جوانان مؤمنی هستند 
که در صحنه های مختلف، توانایی های دفاعی، 
علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را بروز داده اند.

ایشان در ادامه به موضوع تحریم های امریکا اشاره 
کردند و افزودند: وضع تحریم ها به این معنا است 
نظام  با  مقابله  برای  راه دیگری  که دشمن هیچ 
اسالمی به غیر از تحریم اقتصادی ندارد اما همین 
تحریم های اقتصادی نیز شکننده تر از اقتصاد ملی 
ما است. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اقتصاد 
ملی کشور می تواند تحریم را شکست دهد و به 
حول و قوه الهی، تحریم ها را شکست خواهیم داد و 
شکست تحریم به معنای شکست امریکا است و 
امریکا باید با این شکست، یک سیلی دیگر از ملت 
ایران بخورد. حضرت آیت اهلل خامنه ای مجموعه 
عظیم و مردمی بسیج در سراسر کشور را که به 
الگویی برای برخی ملتهای دیگر تبدیل شده، یکی 
دیگر از واقعیات ایران اسالمی برشمردند و گفتند: 
بسیج مردمی یکی از نقاط برجسته تصویر واقعی 
کشور است که در مقابل تهدید دشمن نه تنها عقب 
نشینی نمی کند بلکه بر ایمانش افزوده می شود و 
به همین دلیل، دشمن و عوامل او، مخالفت زیادی 
با بسیج دارند.ایشان نقاط درخشان و برجسته ای 
سازندگی،  بسیج  جهادی،  گروههای  همچون 
اردوهای راهیان نور، راهپیمایی ها، مراسم اعتکاف و 
ایران  واقعیات  دیگر  از  را  های حسینی  عزاداری 
برشمردند و تأکید کردند: برای شناخت صحیح 
ملت ایران باید به این موارد توجه شود. رهبر انقالب 
اسالمی در این بخش از سخنان خود دستگاههای 
با  همکاری  و  مساعدت  به  موظف  را  مسئول 
کاروانهای  و  جهادی  اردوهای  بسیج،  فعالیتهای 
راهیان نور دانستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
عظیم  اجتماع  در  را  سخنانشان  پایانی  بخش 
بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی به 
بیان چند نکته اختصاص دادند.ایشان با اشاره به 
با  افکار عمومی  بر  اثرگذاری  برای  تالش دشمن 
استفاده از ابزار رسانه گفتند: ابزار رسانه مهم است و 
اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناکی است که می 
توان آن را به سالح شیمیایی در جنگ های نظامی 
تشبیه کرد. رهبر انقالب اسالمی استفاده دشمنان 
از رادیو، تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی را علیه افکار عمومی ملت خاطرنشان 
به کسانی که مسئولیت بخش  کردند و خطاب 
ارتباطات را بر عهده دارند، تأکید کردند: همچنانکه 
در جلسات حضوری هم تذکر داده شده است به این 
مسائل درست توجه کنید و با ایفای جدی وظایف 
خود، ابزاری نشوید که دشمن راحت بتواند سالح 

شیمیایی خود را علیه مردم بکار گیرد.
قدرت«  احساس  و  راسخ  عزم  وحدت،  »ضرورت 
دومین نکته بخش پایانی سخنان رهبر انقالب بود.

ایشان تأکید کردند: باید با حضور قدرتمندانه ملت 
و بویژه جوانان مؤمن در وسط میدان، هم جهتی و 
هم سخنی مسئوالن، و همدلی مردم و مسئوالن، به 
دشمن پیام قدرت داد چرا که اگر دشمن در حرف 
و رفتار و منش زندگی مردم، خود را با مجموعه ای 
مقتدر روبرو نبیند، گستاخ و جری می شود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای قاطعانه تأکید کردند: واقعیات 
کشور نشان می دهد ملت و نسل جوانش تصمیم 
گرفته دیگر تحقیر نشود، دنباله رو قدرتهای بیگانه 
و دشمن نگردد و ایران عزیز را به اوج عزت و افتخار 
برساند که به فضل الهی، عزم و توانایی این کار را 
دارد. رهبر انقالب اجتماع امروز در ورزشگاه یکصد 
هزار نفری را یادآور اجتماع عظیم بسیجیان در 
اواسط دهه ۶0 دانستند و افزودند: آن اجتماع عظیم 
به حرکت و پیروزی های بزرگ برای کشور تبدیل 
شد و ان شاءاهلل شما جوانان عزیز هم در میدانهای 
علمی، فعالیت و تحرک اقتصادی، کارآفرینی، تالش 
فردی و اجتماعی، شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی 
و نیز حرکتهای الزم آتش به اختیار، موفق و پیروز 

خواهید شد.

 رهبر معظم انقالب : در نیمه راه هستیم؛ بن بست نداریم

ملت با شکسِت تحریم، سیلی
 به آمریکا خواهد زد

معاون رئیس جمهور اعالم کرد: اعتبار 20 
هزار میلیارد ریالی دیگر توسط شورای 
از صندوق  برداشت  برای  قوه  سه  عالی 
توسعه ملی تصویب شده است که می توان 
از آن برای حفظ اشتغال موجود، احیای 
بافت فرسوده، تقویت بخش گردشگری 
پول  این  که  استفاده کرد  استان ها  در 
هم اینک موجود است و ربطی به خزانه، 

مالیات و تحریم ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر 
نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
اظهار کرد: در نیمه اول امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 400 درصدی 
طبق  افزود:  بوده ایم.وی  عمرانی  اعتبارات  تخصیص 
برنامه ریزی صورت گرفته قول مساعد خواهیم داد که 
تمام مطالبات 12۶ هزار میلیارد ریالی گندم کاران در 
خرید تضمینی گندم را تا پایان مهرماه تسویه کنیم 
که البته این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه 
سال های گذشته یک ماه جلوتر است.نوبخت خاطرنشان 
کرد: علیرغم تبلیغات دشمن، وضعیت ذخایر ارزی و 
پولی در کشور مناسب است و تاکنون با وجود تحریم ها 
و فشارهای اقتصادی همه یارانه ها حتی بدون تأخیر 
یک روزه پرداخت شده است.معاون رئیس  جمهور ادامه 
داد: در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت هم 

تاکنون مشکلی نداشتیم و تا شهریور ماه امسال 3۶ هزار 
میلیارد ریال از پاداش بازنشستگی فرهنگیان پرداخت 
شده است.وی اضافه کرد: پرداخت پاداش بازنشستگی 
سایر دانشگاه ها از جمله علوم پزشکی نیز در دستور کار 
قرار دارد.وی ادامه داد: با توجه به تحریم ها و تکانه هایی 
که وجود دارد باید پذیرفت که اقتصاد کشور در وضعیت 
دشواری قرار دارد که با تالش، سرعت و سیاست های 
سنجیده از این شرایط عبور خواهیم کرد.نوبخت تصریح 
کرد: قطعاً باید تالش بیشتر در بانک مرکزی مبنی بر 
شرایط مطلوب در زمینه وضعیت بازار ارز و پول ایجاد 
شود که امیدواریم در آینده ی نه چندان دور به این 

هدف دست یابیم.

تصویب
 برداشت

 ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان از صندوق 

توسعه ملی
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قرار موقت دادگاه الهه ضمانت اجرایی دارد 

* رضا نصری 

»ضمانت  دادگاه  موقت  قرار  یا  دادگاه  که حکم  گزاره  این  بر  تاکید 
اجرایی«  ندارد یا فقط در حوزه »تبلیغات« کاربرد دارد تاکید درستی 

نیست و الزم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
با صدور قرار موقت دادگاه بین المللی دادگستری، بسیاری از تحلیل گران 
به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه الهه »الزام آور« نیست یا 
اینکه ضمانت اجرایی ندارد. در مورد ضمانت اجرایی هم استدالل  آن ها 
عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران 
می تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آن جا نیز آمریکا 
از »حق وتو« برخوردار است. این یک قضاوت عجوالنه است و الزم 
است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر می دهند - به ویژه افرادی 
که دارای سمت رسمی هستند و کالم شان باِر حقوقی دارد - احتیاط 
بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را 
با موانع گوناگون مواجه نکنند.اول اینکه دادگاه بین المللی دادگستری 
در قضیه »الگراند« در سال 2001 تایید کرد که »قرار موقت«  دادگاه 
از نظر حقوقی الزام آور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در 
تفسیر ماده 41 اساس نامه دادگاه )به ویژه نسخه انگلیسی آن( در مورد 
تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار 
ایاالت  به ویژه  برای طرفین -  موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، 
متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزام آور است.

دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بین المللی دادگستری 
را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه 
رای  آنجا حق  در  مناقشه«  عنوان یک »طرف  به  متحده  ایاالت  آیا 
خواهد داشت یا نه جای بحث است.» بند 3 اصل 27 منشور سازمان 
ملل مقرر می دارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن 
اجرایی  »این حکم ضمانت  اینکه  اعالم  نتیجه،  در  نماید.  خودداری 
ندارد« یا »آمریکا هر قطعنامه ای را که در شورای امنیت به نفع ایران 
صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد«  تفسیرعجوالنه ای از منشور 
است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کالم شان 
ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ 
عنوان به صالح نیست«. توسعه حقوق بین الملل در دهه های اخیر هم 
به گونه ای بوده است که ایران بتواند با استدالل های قوی خواستار عدم 
رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینه ٔ اِعمال وتو 

در شرایط مشابه وجود داشته باشد. 
سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور 
کلمه  از  منشور  ماده ۹4  بند 2  که  چرا  نیست  میسر  دیوان  موقت 
Judgment استفاده کرده که به زعم آن ها این واژه به رای »نهایی« 
دیوان اشاره دارد.این تفسیر نیز از بعد از رای دیوان در قضیه »الگراند« 
در سال 2001 - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزام آور دانست 
بند 2  آن  مطابق  که  تفسیری  دیگر،  عبارت  به  دارد.  بحث  جای   -
ماده ۹4 منشور فقط احکام نهایی را شامل می شود به روز نیست و 
با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقت اش همخوانی ندارد.

چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایاالت متحده 
- با سوء استفاده از اختیار خود - موفق شود هر قطعنامه ای را که در 
جهت منافع ایران تصویب شود »وتو« کند، باز هم این امکان برای 
ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار »اتحاد برای صلح« ، به جای 
شورای امنیت از »مجمع عمومی« سازمان ملل قطعنامه ای مساعد و 
متناسب با مطالبات خود اخذ نماید. در نتیجه، تاکید بر این گزاره که 
حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه »ضمانت اجرایی«  ندارد یا فقط در 
حوزه »تبلیغات« کاربرد دارد تاکید درستی نیست و الزم است نسبت 

به تکرار آن تجدید نظر شود.

طرح »تفکیک وزارتخانه ها« از 
دستور کار دولت خارج شد

روز  نظر  با  گفت:  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون   
چهارشنبه مجلس در جلسه غیرعلنی، طرح تفکیک 
رفاه  و  کار  تعاون،  شهرسازی،  و  راه  وزارتخانه های 
اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت بطور کامل از 

دستور کار خارج شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسینعلی امیری معاون 
پارلمانی رئیس جمهور پیرامون مخالفت مجدد مجلس 
با طرح تفکیک وزارتخانه ها اظهار داشت: رئیس جمهور 
منتظر بودند موضوع تفکیک وزارتخانه ها که به طرق 
مختلف از جمله الیحه و طرح در مجلس شورای 
اسالمی مطرح است تعیین تکلیف شود که با نظر روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در جلسه غیرعلنی 
و رد طرح تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت 
به طور کامل از دستور کار خارج شد. وی افزود: بدین 
ترتیب رئیس جمهور گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه 
های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و 
دارایی را در موعد مقرر به مجلس معرفی خواهد 
مجلس  چهارشنبه  روز  غیرعلنی  جلسه  در  کرد. 
شورای اسالمی که با حضور معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد، پس از تاکید جهانگیری بر لزوم تفکیک 3 
وزارتخانه راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
رئیس  علی الریجانی  تجارت،  و  معدن  و صنعت، 
مجلس شورای اسالمی اقدام به اخذ رای استمزاجی از 
نمایندگان مجلس کرد، که وکالی ملت برای سومین 

بار با طرح تفکیک وزارتخانه ها مخالفت کردند.

هزینه ثبت نام اربعین کم شد

 هزینه ثبت نام اربعین به تاثیر از نوسانات نرخ ارز، 
کاهش یافت و قیمت آن به 371 هزار و 880 تومان 
رسید.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مرتضی آقاییـ  
ـ با اشاره به  مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت 
تغییر نرخ ارز در سامانه »نیما« که مبنای محاسبه 
هزینه  گفت:  است،  اربعین  سفر  ارزی  هزینه های 
اربعین اصالح شد و از 38۶,2۶7 به  ثبت نام سفر 
371,880 تومان رسید.بنا بر اعالم قبلی سازمان حج 
و زیارت، این هزینه شامل ویزای عراق، بیمه، امداد 
و حق کارگزار زیارتی برای ثبت نام می شود.شهریار 
ـ نیز گفته است: کاهش  ـ دبیر ستاد اربعین  حیدری 
قیمت ارز خللی در ثبت نام اربعین ایجاد نمی کند و هر 
قدر که قیمت دالر و متناسب با آن هزینه ویزای عراق 
کاهش پیدا کند، مابه التفاوت آن از طریق سازمان حج 
و زیارت به مردم بازگردانده می شود، به همین دلیل 
مردم منتظر ارزان تر شدن دالر نباشد و ثبت نام خود 
را انجام دهند.سقوط ارزش دالر و ارزهای خارجی از 
اواسط هفته گذشته در بازار آزاد آغاز شده که سامانه 
نیما )مبنای محاسبه ویزای عراق به ارزش 41 دالر( 

نیز تحت تاثیر آن، با کاهش نرخ روبه رو شده است.

یاد د اشتخبر

مفقودی
با شماره موتور  ایران 82   برگ سبز سواری جک مدل 1396با شماره پالک 582م16 
4G93DDAG033609و شماره شاسی NAKNG7241HB138268بنام سید مرتضی 

بابل حسینی ولو کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پیکان 1600i مدل 1381 با شماره پالک771ص59 
ایران 82 شماره موتور 11158150367شماره شاسی 81552434به نام نیما عباس زاده 

زواردهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شمراه 3006835 متعلق به اینجانب آقای رضا درزی لمراسکی 
فرزند فغان به شماره ملی 2181688079 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا GTXI به شماره موتور 1524658 و شماره شاسی 
S1412285209103  و شماره پالک ایران 69-886ج16 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

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

خواهان: خانم صبا متقی درآبی
خوانده: آقای علیرضا مطیعی بیجارپس- مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه

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

مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص دعوی خانم صبا متقی درآبی بطرفیت آقای علیرضا مطیعی بیجارپس به 
خواسته مطالبه نفقه معّوقه از تاریخ 96/7/1 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس 
به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا، 
نظر به اینکه داللت تصویر مصدق سند نکاحیه مضبوط در پرونده رابطه زوجیت فی 
مابین اصحاب دعوی محرز و مسلم می باشد و با توجه به اینکه به موجب مقررات 
قانونی همین که نکاح بطور صحیح واقع گردید حقوق و تکالیف زوجین در مقابل 
همدیگر برقرار می شود و یکی از تکالیف زوج در عقد دائم تامین نفقه زوجه می 
باشد که شورا جهت تعیین میزان نفقه خواهان قرار ارجاع به کارشناس صادر نموده که 
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری نفقه مشارالیه از قرار ماهیانه مبلغ چهارصد و 
شصت هزار تومان تعیین گردیده که با وصف ابالغ در فرجه قانونی از هرگونه ایراد و 
تعرض مصون مانده و توجها به اینکه خوانده در جلسه شورا حاضر نگردیده و دلیلی 
که حکایت از نشوز خواهان و یا برائت ذمه از بابت پرداخت نفقه مورد مطالبه به شورا 
ارائه و اقامه ننموده است، لهذا قاضی شورا دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی 
و با اختیار حاصله از ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10،مستندا به 
مواد 282و 1106و 1107 و 1111 قانون مدنی و با رعایت مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی با احتساب مبلغ پرداختی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال 
بابت اصل خواسته تا تقدیم دادخواست )97/1/18( و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد و نسبت به خواسته خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 
)97/1/18( لغایت اجرای حکم نظر به اینکه اوال دادرسی باید نسبت به حق منجز و 
ایجاد شده آغاز گردد و با توجه به ضمانت اجرای مقرر قانونی منجمله افزایش خواسته 
اصوال برای تاریخ بعد از دادخواست نمی توان درخواستی نمود که خواهان در این 
خصوص مطابق قانون اقدامی ننموده است. ثانیا مطالبه نفقه طبق ماده 1108 قانون مدنی 
فرق بر عدم اثبات نشوز می باشد و به عبارت دیگر اگر چه در اثر عقد نکاح سبب 
دین ایجاد شده است اما اشتغال ذمه زوج بر تادیه نفقه منوط به عدم اثبات نشوز زوجه 
است که اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دریافت نفقه را از دست می دهد و دینی بر 
ذمه زوج مستقر نمی شود و با توجه به عدم شروع زندگی مشترک طرفین رسیدگی به 
خواسته مستلزم رعایت مقررات قانونی بند اول می باشد ثالثا استقرار نفقه بر ذمه زوجه 
منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زمانی که هنوز نیامده بر ذمه زوجه نیز مستقر 
نگردیده است. رابعا قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی فقط داللت استحقاق اقارب 
در مطالبه نفقه نسبت به آتیه را دارد آن هم به جهت اینکه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه 
گذشته را ندارد و این قسمت فاقد مفهوم موافق است که با این وصف دعوی خواهان 
را نسبت به به این شق مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
عدم استماع خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به محکومیت غیابی و 
ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس نسبت به هردو قسمت ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد../ م.الف:2525
سید عمار تاجیک- قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم
خواهان محمدبیژن پورفرزندناصرباوکالت سیدابوطالب جعفری دادخواستی بطرفیت 
مصطفی جمشیدی حسن آبادی فرزندغالمحسین مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال معادل 
ده میلیون تومان بابت دوفقره سفته به شماره های761888و761887بااحتساب هزینه 
دادرسی-حق الوکاله وکیل-تاخیرتادیه تااجرای حکم تقدیم که به شعبه قاضی شورای 
وبرای  ثبت  شماره  285/1/96ح  وبکالسه  ارجاع  باغملک  شهرستان  اختالف  حل 
روزدوشنبه مورخه97/8/14ساعت17تعیین وقت گردیده وچون مجهول المکان اعالم 
شده،لذابرحسب تقاضای خواهان ودستورشوراومستندابه ماده73ازقانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی مصوب1379مراتب فوق یک نوبت دریکی از 
جرایدکثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می شودکه ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
ثانی دادخواست وضمائم آدرس  به دفترشورامراجعه وبادریافت نسخه  مدت10روز 
محل اقامت خودرااعالم درغیر اینصورت مفاددادخواست وضمائم آدرس محل اقامت 
خودرااعالم درغیراینصورت مفاددادخواست وضمائم ووقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمودوچنانچه بعدانیازی به درج آگهی باشدفقط یک 

نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود.    شماره م.الف)7/97/225(
مسئول دفترشعبه یک شورای حل اختالف باغملک

آگهی مزایده نوبت دوم 
موضوع :فروش کوچه متروکه

در  دارد  نظر  در  رامسر  شهرداری   
مورخ   71 شماره  مصوبه  یک  بند  اجرای 
97/5/9شورای محترم اسالمی شهر رامسر نسبت به فروش 
72 متر مربع از راه قدیمی در ضلع غربی پالک 346 فرعی 
شرایط  با  عباسمفردرا  شهید  خیابان  در  واقع  اصلی   36 از 
دریافت  جهت  می توانند  شرایط  واجدین  نماید  اقدام  ذیل 
اسناد و اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 97/7/25به 
-55250811 تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  رامسر  شهرداری 

011تماس حاصل فرمایید 
1-متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی را به 
حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی 

به همان میزان ارائه نمایند 
انعقاد  2-در صورتی که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 
3-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/7/26خواهد بود

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

حمله  گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
در  داعش  مقر  به  پاسداران  سپاه  موشکی 
ساحل فرات، پیام قدرت و امنیت در منطقه 
بود و به اربابان آنها تذکر داد که حواسشان 

را جمع کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم 
المسلمین کاظم صدیقی در خطبه دوم  و 
نماز جمعه تهران افزود: این حمله موشکی 
مظهر قدرت خدا در نظام جمهوری اسالمی 
انقالب و نظام است  این  و جلوه های عزت 
که  بود  پاسداران  سپاه  شصت  ضرب  که 
زیادی طول  زمان  آنها  تجاوز  از  نگذاشتند 
بکشد.وی ادامه داد: این اقدام، اولین ضرب 
شصت موشکی در کردستان عراق و دومین 
بعد از حادثه دلخراش اهواز بود که عده ای 
حمله  مردم  به  خبیث  و  نادان  مزدور، 
آماج  را  و جوان  پیر  زن،  کودک،  و  کردند 
دادند.امام  قرار  مستکبرین  عناد  گلوله های 
از 500  داشت:  اظهار  تهران  موقت  جمعه 
و چند کیلومتری موشک های عزت بخش ما 
نفر  نظام است حدود 40  اقتدار  که مظهر 
از سران داعش را در عمق خاک سوریه در 
ساحل فرات و کنار بیخ گوش آمریکایی ها را 
به درک فرستادند. صدیقی در بخش دیگری 
از سخنان خود با تذکر به مسئوالن گفت: 

ملت  کام  به  را  شرایط  و  آمده  پیش  آنچه 
تلخ کرد بی ثباتی در امر اقتصاد و التهاب در 
مساله ارز، خودرو و طال بود و حال که سیر 
نزولی را طی می کند، نشان می دهد این یک 
امر تصنعی و توطئه دشمن بوده است.وی با 
اشاره به کمک گرفتن از نیروهای بسیجی 
در جهت حل مشکالت، تصریح کرد: توقع 
اینطور  و  یابد  ادامه  نزولی  سیر  این  داریم 
نباشد که باال برود و بعد مقداری که کاهش 
بلکه  باشد  نداده  اعتبار  ملی  پول  به  یافت 
باید در جهت اعتبار دادن به پول ملی اقدام 
و تالش شود تا مردم در معیشت خود آن را 
لمس کنند.خطیب نمار جمعه تهران درباره 
مساله  این  گفت:  نیز  کامیون داران  مشکل 
قابل پیشگیری بود و از طرفی کامیون داران 
اگر  که  باشد  جمع  حواسشان  باید  نیز 
نواقصی دارند دشمن در کنار آنها می خواهد 
راه  وزارت  افزود:  کند.صدیقی  موج سواری 
این  ساماندهی  متصدی  که  شهرسازی  و 
حرف های  برخی  جای  به  است  موضوع 
بی ربط به موضوع سامان دادن کامیون داران 
پیش  سخنان  به  اشاره  با  کند.وی  توجه 
اظهار  پرورش،  و  آموزش  وزیر  خطبه  از 
است  متدین  وزیری  بطحایی  داشت: 
مدارس  برخی  در  که  دارد  اطالع  آیا  ولی 

تهران چه هنجارشکنی می شود درحالیکه 
تقوا، معنویت، حجاب، مهارت زندگی  باید 
چشمه های  صورت  به  دفاعی  آموزش  و 
جمعه  شود.امام  تزریق  مدارس  به  حیات 
موقت تهران همچنین با گرامیداشت هفته 
نیروی انتظامی یادآور شد: نیروهای انتظامی 
قاچاقچیان  مفسدین،  و  اشرار  با  همواره 
وهنجارشکنان در مقابله هستند وهیچ وقت 
نیست که در مبارزه نباشند و در این مبارزه 
شهید می دهند و اینها برای برقراری امنیت 
اشاره  با  ندارند.صدیقی  روز  و  نظم، شب  و 
در  انقالب  رهبر  گذشته  روز  فرمایشات  به 
اجتماع بسیجیان در ورزشگاه آزادی تهران، 
گفت: ایشان نقشه راه را ترسیم و به جوانان 
را در شرایط  باید دشمن  تاکید کردند که 
امروز که جنگ اقتصادی است حس کنند.

به  انقالب  رهبر  فرمایشات  به  اشاره  با  وی 
هشت  همانند  باید  هم  امروز  که  جوانان 
برابر دشمنان  سال دوران دفاع مقدس در 
ابله  افزود: ریئس جمهوری  استقامت کرد، 
آمریکا که به سران اروپا گفته سه ماه صبر 
کنید کار نظام جمهوری اسالمی ایران تمام 
از مشکل  کار  بگویند  و می خواهند  است 
گذشته و بحران و بن بست وجود دارد ولی 
ولی  دارد  وجود  مشکل  فرمودند  رهبری 
تهران  موقت  جمعه  امام  هرگز.  بن بست 
اضافه کرد: باید توکل به خدا داشته باشیم 
و همانگونه که تاکنون با سرافرازی از همه 
جبهه ها بیرون آمدیم، باید فتنه دشمن را 
احساس کنیم و وحدت و استقامت داشته 
آمریکا  هم  مرحله  این  در  قطعا  و  باشیم 

سیلی تلخ تر از گذشته از ما خواهد خورد.

حجت االسالم و المسلمین کاظم صدیقی: 

حمله موشکی به داعش پیام قدرت و امنیت بود

سخنگوی سپاه:

 کوچکترین خطای دشمن را با شدیدترین شکل پاسخ می دهیم

ارومیه- سخنگوی سپاه با بیان اینکه اگر دوباره کوچک ترین 
خطایی از دشمن سر بزند، سپاه با شدیدترین شکل ممکن پاسخ 
خواهد داد، گفت: ایران اسالمی طی 40 سال با دشمنان مبارزه 

و بر آنان چیره شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در تجمع 40 
هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه تختی ارومیه اظهار داشت: 
اکنون 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی گذشته و در این 4 دهه 
ملت ایران مقتدرانه راه پیشرفت و توسعه را طی کرد و لحظه ای 
را از دست نداد و همانطور که در دوران دفاع مقدس به اثبات 
رسید، امروز نیز ما با سربلندی اعالم می کنیم قادریم از جغرافیای 
کشور به بهترین شکل ممکن دفاع کنیم.وی افزود: به اذعان 
کارشناسان نظامی، قدرتمندترین ارتش دنیا در  نیروی دریایی 
آمریکاست اما با وجود امکانات به روز و لجستیک پیشرفته ای که 
داشتند نیروهایشان ذلیالنه در برابر صالبت و اقتدار ایران زانو 
زده و عذرخواهی کردند و حتی مسئولین این کشور به التماس 
افتادند اما ایران پس از طی مراحل قانونی آن ها را رها کرد.

سردارشریف در ادامه تصریح کرد: دیگر زمان ترساندن ملت ها با 
نشان دادن قدرت نظامی گذشته بنابراین از همین تریبون اعالم 
می کنیم به محض این که کوچک ترین خطایی از دشمن سر 
بزند به شدیدترین شکل ممکن پاسخ آن داده خواهد شد.وی با 
اشاره به حمله چندی پیش عناصر دشمن به یک پاسگاه و شهید 
شدن تعدادی از هم وطنان اهل سنت و تشیع گفت: همان طور 
که مشاهده کردید در کمتر از یک هفته مقر آنان موشک باران 
شد و پاسخ سختی به آنها داده شد و امروز با اقتدار اعالم می کنیم  
هر یک از دشمنان اگر قصد اهانت به ملت ایران داشته باشند 
سیلی سخت تری در انتظارشان خواهد بود.سخنگوی سپاه  اظهار 
داشت: دشمن قصد دارد تا دوباره منافقان را علیه ملت ایران 
قرار دهد بنا بر این برای مردم مرزنشین ما نسخه می پیچند اما 
نمی دانند خیالشان باطل است و گوشمالی سختی خواهند دید 
بنابراین به آمریکایی ها می گوییم دل به ریسمان پوسیده منافقان 
نبندند.وی با یادآوری سخنان نتانیاهو در سازمان ملل متحد 
گفت: با سخنان بیهوده ای چون تورقوز آباد خوش باشید که این 
سخنان زیرکی جوانان ایرانی را یک بار دیگر نشان داد.سردار 

شریف  تصریح کرد: امسال در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی بار دیگر یک روز تاریخی و فراموش نشدنی در تقویم 
انقالب ثبت خواهد شد تا باز هم پوزه دشمن به خاک مالیده 
شود چراکه ایران اسالمی طی 40 سال گذشته قدم به قدم با 
دشمنانی که نمی خواستند پرچم اهل بیت )ع( و اسالم را باال 
ببینند مبارزه کرده و بر آنها چیره شده است.وی افزود : در چهار 
دهه اخیر، انقالب اسالمی روز به روز توانمندتر، قدرتمندتر و با 
انگیزه تر شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دو قدرت مسلط 
کره زمین یعنی امریکا و شوروی پشتیبان حزب بعث بودند، اما به 
دلیل نادیده گرفتن نقش رابطه عمیق ملت ایران با امام و رهبری 
ضربه بزرگی متحمل شدند.سخنگوی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اظهار داشت: دشمن مطمئن باشد امکان ندارد نسل 
ما بگذارد تا خون های شهدا به هدر برود و این مسیر تا تحویل 
پرچم به حضرت مهدی )عج( ادامه خواهد داشت و همگان بدانند 
پاسداران انقالب اسالمی جان خود را فدای امنیت ملت و کشور 
می کنند چرا که برای امنیت این خاک هزاران شهید داده شده تا 

امروز شاهد بهره برداری و بالندگی ملت باشیم.
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 سه هزار جلد قرآن در استان مرکزی
 چاپ شد

  برگزاری انتخابات هیئت مدیره 
نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

داودی- اراک: مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان مرکزی گفت: سه هزار جلد قرآن کریم به 
عنوان برنامه جنبی چهل و یکمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن و عترت اراک در این استان چاپ 
شد. حجت االسالم »حسین دالوری« در جمع 
اصحاب رسانه افزود: چاپ و توزیع 15 هزار 
جلد قرآن کریم در حاشیه چهل و یکمین دوره 
در  اراک  عترت  و  قرآن  سراسری  مسابقات 
دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
مرکزی است قرار گرفت که تاکنون سه هزار 
جلد آن چاپ شده است.  وی ادامه داد: قرآن 
های چاپی تا پایان امسال به مساجد، حسینیه 
ها و تکایای نقاط مختلف استان مرکزی ارسال 
می شود.  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
 63 زندگینامه  کتاب  چاپ  کرد:  بیان  مرکزی 
شهید قرآنی این استان با عنوان»سوره های الله 

های سرخ« نیز در دست چاپ قرار دارد. 
وی در خصوص برگزاری مسابقات سراسری 
قرآن و عترت اراک نیز گفت: سه ستاد اصلی با 
عنوان ستاد راهبری مسابقات با ریاست سازمان 
ریاست  به  معین  ستاد  خیریه،  امور  و  اوقاف 

استاندار مرکزی و دبیر اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان و ستاد اجرایی به ریاست اداره کل 
اوقاف و امور خیریه و دبیری اداره قرآن این اداره 
تشکیل و کارها بر اساس برنامه ریزی های از 

پیش تعیین شده در حال انجام است. 
برای  کرد:  اضافه  دالوری  االسالم  حجت 
های  هزینه  کاهش  و  مسابقات  این  برگزاری 
جاری، عملکرد پنج استان که سال های گذشته 
میزبان این مسابقات بودند مورد بررسی قرار 
گرفت و در نهایت به منظور کاهش هزینه های 
ایاب و ذهاب و کیفیت در اجرای مسابقات، 
و  برگزاری مسابقات  برای  نور  مجموعه کوه 
همچنین هتل پنج ستاره امیرکبیر برای اسکان 

شرکت کنندگان در نظر گرفته شد. 
وی بیان کرد: انتخاب مکان اسکان و برگزاری 
مسابقات از بین چندین مکان دیگر و با نظارت 
دقیق ستاد عالی مسابقات سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور انتخاب شد و حتی کوه نور و هتل 
امیرکبیر نیز از نظر این ستاد از استانداردهای 
کافی برخوردار نبودند اما از دیگر مکان های 

معرفی شده شرایط بهتری داشتند. 

نظام  سازمان  انتخابات  دوره  هشتمین 
مهندسی ساختمان استان هرمزگان به منظور 
و  ساخت  هاي  برفعالیت  نظارت  و  کنترل 

ساز برگزار شد .
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان ؛ 
مدیر کل راه و شهرسازي استان، باال بردن 
کیفیت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن 
اجراي خدمات مهندسي ، تنظیم رابطه بین 
 ، اندر کاران ساختمان  کارفرمایان و دست 
ترویج اصول مهندسي و فرهنگ سازي و 
اسالمي  هاي  ارزش  توسعه  سازي  بومي 
این  در شهرسازي و معماري هدف اصلي 
انتخابات عنوان کرد . مهندس شیری گفت: 
و  مهندسي  نظام  قانون  ماده 10  اجراي  در 
انتخابات  دوره  هشتمین  ساختمان،  کنترل 
اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان امروز پنج شنبه به طور همزمان در 

سراسر کشور برگزار گردید.
افزود:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
و  آغاز  صبح   8 ساعت  امروز  از  انتخابات 

تا 16 ادامه دارد  و در  چهار حوزه انتخاباتي 
میناب   – قشم   – بندرعباس  شهرستانهاي 
و  راه  کل  .مدیر  شد  برگزار  بندرلنگه   –
کاندیداهاي  اینکه  بیان  با  استان  شهرسازي 
این  افزود: در  باشند  نفر مي  این دوره 34 
انتخابات  7431 نفر واجد شرایط اخذ راي 
دوره  این  در   : کرد  اعالم  شیری   . هستند 
انتخابات 11 نفر به عنوان عضو اصلي و 6 
نفر علي البدل از بین  کاندیداهاي رشته هاي 
-نقشه  شهرسازي   – معماري   - عمران   :
تاسیسات  و  مکانیکی  –تاسیسات  برداري 
الکتریکی انتخاب مي شوند.  وي تاکید کرد: 
انتخابات  براي شرکت در  واجدین شرایط 
مهندسي  نظام  معتبرعضویت  کارت  باید 
ساختمان استان یا کارت ملی را ارائه نمایند 
و پس از احراز هویت  مجاز به دادن راي 
خواهند بود . مدیر کل راه و شهرسازي با 
بیان اینکه این انتخابات هر سه سال یکبار 
این  هاي  کاندیدا  افزود:  شود  مي  برگزار 
مهندسي  کار  به  اشتغال  پروانه  داراي  دوره 
پایه 1 با دو سال سابقه کار یا باالتر هستند .

مشارکت بنادر و دریانوردی خوزستان 
در جشن عاطفه ها

وحیدی فر-اهواز: اداره کل بنادر و دریانوری استان 
خوزستان ضمن مشارکت فعاالنه در برگزاری جشن 
عاطفه ها، توان و آمادگی خود را برای ایفای مسئولیت 
های اجتماعی خود در رشد و شکوفایی تحصیلی 

دانش آموزان بی بضاعت نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  روابط عمومی  از  نقل 
استان خوزستان، در جریان جشن عاطفه ها که روز 
چهارشنبه 11 مهرماه سال جاری با حضور جمعی از 
دانش آموزان، اولیاء، مربیان و رؤسای ادارت آموزش 
و پرورش و کمیته امداد امام خمینی)ره( شهر بندرامام 
اهدای  با  کنندگان  شرکت  برگزارشد،  خمینی)ره( 
هدایایی مشتمل بر اقالم و لوازم تحصیلی و وجوه نقد 
عزم و اراده ی خود را برای یاری رساندن به  دانش 
آموزان کم بضاعت و بی بضاعت نشان داده تا از این 
طریق زمینه را برای ادامه تحصیل دانش آموزان محروم 
فراهم کنند. همچنین در این جشن اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان تعداد قابل توجهی بسته 
های نوشت افزار برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی 
ابتدایی و دبیرستان اهدا کرده و همانند همیشه نقش 
پررنگ خود را درعمل به مسئولیت های اجتماعی به 

منصه ی ظهور رساند.

 350 هزار نفر از جمعیت البرز 
سالمند هستند

خانی نژاد- کرج: مدیرکل بهزیستی البرز گفت: در 
حال حاضر 341 هزار و 775 سالمند در استان زندگی 
می کنند.وی ادامه داد: از این تعداد هزار و 26 نفر در 
حیدری  می شوند.  نگهداری  روزی  شبانه  مراکز   24
افزود: به جز مراکز شبانه روزی، در حال حاضر دو مرکز 
روزانه نگهداری از سالمند نیز در استان فعال است که 
روزانه به 200 نفر خدمات رسانی می کند.وی توضیح 
داد: درکنار این موارد، یک مرکز ارائه خدمات در منزل 
نیز در استان فعال است که 100 سالمند از آن خدمات 
دریافت می کنند. این مسئول با اشاره به برخی خدماتی 
که در مراکز شبانه روزی ارائه می شود، گفت: خدمات 
مراکز شبانه روزی عمدتا توانپزشکی، درمانی، فرهنگی 
و نگهداری است و خدمات مراکز روزانه هم عمدتًا 
است.مدیرکل  فرهنگی  و  آموزشی  درمانی،  خدمات 
بهزیستی البرز در ادامه با اشاره به اجرای طرح طرح 
توانمند سازی سالمندان افزود: این طرح از سال قبل   در 
استان اجرا می شود که هدف آن ارائه خدمات مورد نیاز 
سالمندان از قبیل برگزاری اردو ، حمایت روانی و.. است.

خبر

سرپرست شهرداری رشت در جلسه ستاد اربعین شهرداری رشت مطرح کرد:

عشق به اهل بیت از فرهنگ ما جدایی ناپذیر است

علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت 
در این جلسه با قدردانی از زحمات ستاد 
در سال های گذشته  اربعین شهرداری 
اهل  به  ارادت  و  عشق  داشت:  اظهار 
بیت)ع( جزء جدا ناپذیری از فرهنگ ما 

ایرانیان است.
 وی با اشاره به اینکه شهرداری در عرصه 
های مختلف فرهنگی، اجتماعی حضوری 

فعال دارد بیان کرد: هر مراسمی که شهرداری رشت ورود کرده کارنامه ای 
موفق از خود به جا گذاشته است. سرپرست شهرداری با اشاره به مدیریت 
موثر هزینه ها در ستاد اربعین عنوان داشت: امیدوارم امسال نیز بتوانیم مانند سال 
های گذشته کارنامه ای خوب از خود باقی بگذاریم.  محمد حسن عاقل منش، 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت در این جلسه اظهار کرد: 
هر زمان نام امام حسین)ع( شنیده می شود، اشک شوق در چشمان عاشقان حلقه 
می زند. وی تاکید کرد: هر گاه عرصه بر شیعیان بیشتر تنگ شد شیعیان ارادت 
و عالقه خود را به اهل بیت)ع( و امام حسین)ع( بیش از گذشته نشان دادند. 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به اینکه کاروان 
ستاد اربعین شهرداری رشت سال گذشته عاشقانه در کربال خدمت رسانی کرد 
افزود: در کربال مدینه ای فاضله ای ترسیم شد که همه برای عشق و ارادت به 

امام حسین)ع( از لحظه ای خدمت غافل نمی شدند.
 عاقل منش تاکید کرد: با وجود اینکه کشورهای بیگانه تالش می کنند مردم را 
مایوس کنند و دنبال تغییر ذائقه مردم هستند ولی نمی توانند ذره ای از عشق و 

ارادت مردم به امام حسین)ع( را کاهش دهند.

آسفالت 5 کیلومتر از بزرگراه کهورستان- الر

رئیس راه و شهرسازی شهرستان بندر خمیر گفت: در صورت تامین قیر 5 
کیلومتر از بزرگراه کهورستان- الر تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، 
مهندس علی قاسمی در خصوص احداث این بزرگراه گفت: بزرگراه کهورستان 
الر از طرح های ملی است که در حال حاضر 12 کیلومتر آن با اعتباری بالغ بر 
40 میلیارد تومان در حال اجرا است. وی در ادامه بیان کرد: 439 کیلومتر راه 
روستایی در شهرستان خمیر در حال انجام است که 240 کیلومتر آن آسفالت و 
آماده بهره برداری است همچنین از  199 کیلومتر باقی مانده 45 کیلومتر آن در 
طرح روستاهای باالی 20 خانوار است که پیش بینی می شود تا پایان سال به 
اتمام رسد. این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیگر پروژه های 
این شهرستان اظهار داشت: ساخت مرکز حمایتی با اعتباری بالغ بر 620 میلیون 
تومان با پیشرفت فیزیکی 90 درصد و یک ساختمان فرهنگسرا با اعتباری بالغ 
بر 925 میلیون تومان با پیشرفت 60 درصد با تخصیص اعتبارات مورد نیاز به 
زودی به بهره برداری می رسند. رئیس راه و شهرسازی بندر خمیر در خصوص 
بافت های فرسوده این شهرستان نیز عنوان کرد: اجرای طرح بازسازی بافت های 
فرسوده این شهرستان از نیمه دوم سال جاری اغاز می شود که بر اساس این طرح 
در راستای دریافت پروانه ساختمانی شهروندان، 10 درصد شهرداری و باقی را 

اداره راه و شهرسازی کمک میکند.

خبر

سلیمانی- گلستان: فرمانده انتظامی استان گلستان 
با اصحاب رسانه عنوان کرد:  در نشست خبری 
بیشترین کاالهای احتکاری کشف شده در گلستان 
مربوط به مواد خوراکی بوده است. مواد سوختی، 
سموم  کامپیوترو  خانگی،الستیک،لوازم  لوازم 
کشاورزی از دیگر کاالهای کشف شده احتکاری 
بوده است که ارزش ریالی آن حدود 144 میلیارد 
بوده و نسبت به مدت مشابه سال پیش 32 درصد 
داشته است.  وی همچنین گفت: در 6  افزایش 
ماهه ابتدایی امسال تعداد 141 مجرم فراری سابقه 
دار جرائم خشن توسط پلیس اطالعات دستگیر 
به مدت مشابه درسال قبل 32  شدند که نسبت 
درصد افزایش داشته است.وی اظهار کرد: در بحث 
شرارت ها،تیر اندازی،درگیری و چاقو کشی نسبت 
به مدت مشابه با 14 درصد کاهش روبرو بوده ایم.

علی اکبر جاویدان با بیان اینکه در 6 ماه ابتدایی 
امسال  9هزارو560 مورد کنترل ورود و خروج در 
مرزهای زمینی و هوایی  داشته ایم و در خصوص 
مورد  افزود: 21هزارو 852  گذرنامه  و  مهاجرت 

گذرنامه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه 
9 درصد افزایش داشته است.  وی در خصوص 
کشف مواد مخدر در استان گفت: در سه سال اخیر 
کشفیات مواد مخدر در استان افزایش داشته و این 
ناشی از هوشیاری و دقت باالی نیروی انتظامی در 
برخورد با کشفیات مواد مخدر است که در این 
سال ها حدود 12 تن و 100 کیلو مواد کشف شده 
که از این رقم 8 تن و 200 کیلو تریاک، یک تن 

و 800 کیلو حشیش و یک تن و 800 کیلو هم 
در مجموع 200 درصد  که  مورفین کشف شده 
افزایش کشفیات در این حوزه انجام شده است.
همین  در  کرد:  تصریح  گلستان  انتظامی  فرمانده 
راستا 27 باند اصلی مواد مخدر منهدم شده است 
و تعداد هشت دستگاه خودرو، 26 موتور سیکلت 
و چهار قبضه اسلحه از قاچاقچیان کشف و ضبط 
شده است.علی اکبر جاویدان، با بیان این موضوع که 

در مجموع در زمینه سرقت ها با افزایش 7 درصدی 
روبرو بوده ایم اظهار کرد: اگر چه آمار سرقت های 
خشن در 6 ماهه نخست امسال کاهش یافته، اما 
در زمینه سرقت های خرد شاهد افزایش بوده ایم.
وی همچنین تصریح کرد: در همین مدت سرقت 
های مسلحانه 75 درصد، تجاوز به عنف 85 درصد، 
جلع و کالهبرداری 51 درصد کاهش داشته، اما با 
افزایش 30 درصدی وقوع قتل ها روبرو بوده ایم.
وی همچنین یاداور شد:امسال 23 هزار مورد بازدید 
از واحد های صنفی داشته ایم که 798 واحد صنفی 
متخلف پلمب شده است. فرمانده انتظامی گلستان 
در ادامه با بیان اینکه در حوزه تصادف درون شهری 
و برون شهری با افزایش و کاهش آمار روبرو بوده 
ایم و باالترین آمار تصادفات متعلق به عابران پیاده و 
موتوسوران است تصریح کرد: در شش ماه نخست 
امسال تصادفات منجر به فوت تعداد 60 نفر و در 
حوزه مصدومان ناشی از تصادفات هم 126 نفر 
معادل 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش داشته ایم.

مواد غذایی؛ بیشترین کاالهای احتکار شده در گلستان 

آگهی مزایده
به فروش یک  نظر دارد نسبت  اردبیل در  استان  شرکت شهرکهای صنعتی 
دستگاه خودروی سواری پژو GLX مدل 1383 و یک دستگاه خودروی وانت 

پیکان مدل 1385 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
عالقمندان می توانند جهت بازدید از خودروها از تاریخ درج آگهی لغایت 97/7/17 واقع در 
اردبیل مجتمع اداری بعثت شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل مراجعه و جهت دریافت 

اسناد مزایده و شرکت در مزایده به سامانه  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
روبط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل

 نوبت دوم

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. 

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

آگهی مناقصه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان درنظر دارد اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای شهرو شهرستان بندرعباس را از 

طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
داوطلبان شرکت درمناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

1- آدرس دستگاه مناقصه گذار: بندرعباس ، میدان فرودگاه ، اداره کل بنیاد مسکن هرمزگان ، امورقراردادها تلفن 2-33670580 داخلی 233 
2- دستگاه نظارت : حوزه معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن هرمزگان

3- نوع تضمین شرکت درمناقصه : الف ( ضمانت نامه بانکی   ب( فیش واریزی به حساب شماره 2173685403005  بانک ملی شعبه دارایی به نام وجوه 
سپرده بنیاد مسکن هرمزگان .

4- مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت درمناقصه : به شرح جدول ذیل .
5- تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1397/07/14 لغایت 1397/07/19

6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تاساعت 14 روز یک شنبه تاریخ 1397/07/29
7- محل تحویل پاکت پیشنهادات : بندرعباس ، میدان فرودگاه ، ساختمان اداره کل بنیاد مسکن ، طبقه همکف ، دبیرخانه. 

8- تاریخ و ساعت و مکان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح  روز  دوشنبه  تاریخ 1397/07/30 در محل سالن جلسات بنیاد مسکن هرمزگان .
9- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی کشور الزامی است.

10- بنیاد مسکن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار میباشد.
11- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

12- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه 1 نفر می باشد .
13- سایر جزئیات وشرایط دراسناد مناقصه درج شده است.

شناسه اگهی :262128                                                                              روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان

ردیف

1

نام پروژه

اجرای طرح هادی 
روستای شهرو شامل 
اجرای آسفالت گرم

شهرستان محل 
اجرا

بندرعباس

محل 
اعتبار

ملی 

مبلغ اولیه برآورد
)ریال(

4,573,058,937 ریال

سپرده شرکت درمناقصه   
)ریال(

228/652/950 ریال

دادنامه
پرونده کالسه 9609982882200166    شماره بایگانی:970434    شعبه 103 دادگاه کیفری دو 
شهرستان اسالمشهر ) 103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709972886301072 شاکی: 
آقای محرمعلی جعفری فرزند صدقعلی همگی به نشانی تهران-  اسالمشهر- احمد آباد خ 
طالقانی ک 12 فروردین پ 52 متهم: آقای حامد عبادی به نشانی مجهول المکان اتهام ها : 

تحریق عمدی 
رای دادگاه

ی  شماره  به  اسالمشهر  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  براساس 
9710432880001061  -97/03/22 ، آقای حامد عبادی فرزند اسحق، فاقد سایر مشخصات 
متهم است به تحریق عمدی خودروهای شاکی، با عنایت به مندرجات اوراق پرونده، شکایت 
شاکی، گواهی گواهان، بررسی آنتن دهی تلفن همراه متهم، عدم حضور متهم در جریان رسیدگی 
و فقدان دفاع از ناحیه ی وی، دادگاه بزهکاری ایشان را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ی 
676 قانون تعزیرات متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید.رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 1429
امیر ایاره- رئیس شعبه ی  103 کیفری 2 اسالمشهر

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

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

فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره 139760318603001221- 97/5/10 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد 
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای  
غالمحسین بشاش امشی فرزند یوسف  به شماره  شناسنامه 2 صادره  از رشت  در 
قریه  خسبخ در شش  دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی به مساحت 
160  متر مربع  پالک فرعی 20268 از اصلی  12  مفروز  و مجزی  شده  از پالک 
فرعی 9  از اصلی  12  واقع  در بخش  4 رشت  خریداری  از مالک رسمی  آقای 
اسماعیل  راژ محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  
به فاصله  15 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  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم 
نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:37330 -رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی 
کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/7/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/7/29

مفقودی
برگ سبز وکارت ماشین خودرو پژو پارس مدل 1387 به رنگ سفید روغنی دارای شماره پالک 
44ایران 993س52 ،شماره موتور12487038911 ،شماره شاسی NAAN01CA28E708876 بنام 

عباسعلی عباسی قربان آبادی به کدملی 5569972056 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط گردید.



                                     آگهي مزایده امالک مازاد 
مدیریت بانک کشاورزي استان اردبیل در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح آتي از طریق مزایده عمومي به فروش برساند، متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت 
اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود از تاریخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1397/7/26 به مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اردبیل به نشاني : اردبیل، خیابان امام خمیني، نرسیده 

به میدان شریعتي ساختمان بانک کشاورزي طبقه سوم دایره خدمات مراجعه نمایند.
توضیحات و شرایط:

1( جهت دریافت اسناد مزایده  واریز مبلغ 150/000 ریال به حساب بانک کشاورزي شعبه مرکزی اردبیل )حساب درامدهای متفرقه (و ارائه اصل فیش واریزي الزامي است. 
2(مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد  مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که باید توسط متقاضیان به حساب بانک کشاورزي شعبه مرکزي اردبیل)حساب بستانکاران موقت – متفرقه – کد1752( واریز و رسید آن در پاکت مربوطه تحویل گردد.) ضمانت 

نامه معتبر بانکي نیز مورد قبول مي باشد.( 
3( بازدید از امالک و مطالعه مدارک و اسناد و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده ضروري است وامضای اوراق مزایده وشرکت درمزایده به منزله بازدیدازامالک ومطالعه مدارک وسوابق مربوطه وپذیرش امالک باشرایط موجودتوسط 

شرکت کننده بوده وهرگونه ادعایی برخالف ان مردودمی باشد.
4(کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد.)تخلیه وخلع یدبه عهده برنده مزایده  مي باشد.( 

5(بانک در رد و قبول یک یا تمامي پیشنهادهاي خرید مختار است.
6(کلیه هزینه های آکهي مزایده و کارشناسي و ثبت قراردادوصدوراسنادانتقال قطعی وسندمالکیت دردفترخانه اسنادرسمی واداره ثبت  به عهده برنده مزایده مي باشد.

7(مبلغ پیشنهادي باید مشخص و معین وبدون ابهام باشد و در پاک سربسته و الک و مهر شده تحویل گردد. به پیشنهادات مبهم،مشروط،وبدون سپرده وپیشنهاداتی که بعدازانقضای مدت مقرردراگهی واصل گرددترتیب اثرداده نمی شود.
8(شرکت درمزایده وارایه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات وتکالیف دستگاه مزایده گزارمی باشد.

9(اخذکلیه مجوزها وپروانه های مربوطه درصورت دارابودن شرایط ازادارات ذیربط برعهده خریدارخواهدبود.
10(درشرایط برابراولویت باپیشنهادنقدی می باشد.

11(پیشنهادات ارائه شده در روز شنبه مورخ 1397/7/28 ساعت 10صبح در مدیریت شعب بانک کشاورزي اردبیل به نشاني فوق الذکر در حضور اعضاي کمیسیون معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایي پاکات  بالمانع مي باشد.
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آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  9709986141300199شعبه3دادگاه  کالسه  پرونده 
حمید  9709976141300876خواهان:آقای  شماره  نهایی  تصمیم  خرمشهر 
نشانی  به  علیمردان  فرزند  صیدی  شیما  خانم  وکالت  با  عیسی  فرزند  پوردیوانی 
بانک سپه مرکزی  –جنب  آبادان-امیری  –شهر  آبادان  استان خوزستان-شهرستان 
المکان2- مجهول  نشانی  به  عبدالحسین  فرزند  صفاتی  سعید  خواندگان:1-آقای 
آقای نادرشاوردی فرزند یاسربه نشانی خوزستان-شادگان-خروسی جنوبی-منزل 
پدری -خواسته:رفع توقیف.رای دادگاه :درخصوص دعوای آقای حمید پوردیوانی 
فرزند عیسی با وکالت خانم شیما صیدی وکیل دادگستری به طرفیت آقایان 1- 
نادرشاوردی فرزند یابر 2-سعید صفاتی فرزند عبدالحسین به خواسته رفع توقیف 
ازپالک ثبتی 728ناحیه 1و2بخش3خرمشهر وپرداخت خسارات دادرسی شامل حق 
الوکاله وکیل هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده که وکیل خواهان بدین شرح اعالم نموده موکل ملک پالک ثبتی 728ناحیه 
1و2 بخش 3خرمشهربه موجب مبایعه نامه عادی از خوانده ردیف دوم خریداری 
نموده لیکن خوانده ردیف اول برای وصول طلب خود از خوانده ردیف دوم ملک 
مذکورروتوقیف نموده است.بنابر این با عنایت به اینکه ازمورخ 92/11/19)وقوع 
موکل  به  متعلق  ملک  نبوده  دوم  ردیف  خوانده  دیگردرمالکیت  بیع(ملک  عقد 
است تقاضای صدورحکم بررفع توقیف ملک مذکورنیز محکومیت خواندگان به 
پرداخت خسارات دادرسی به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ردیف 
است. ننموده  راردیاتکذیب  خواهان  دعوای  و  حاضرشده  دادرسی  درجلسه  اول 
به عمل  استعالم  نشرآگهی دعوت شده است.حسب  ازطریق  دوم  خوانده ردیف 
آمده از اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر پالک ثبتی728بخش3خرمشهربه موجب 
دستور شماره 940063-1394/11/27قاضی اجرای احکام مدنی خرمشهر به نفع 
که  بدین وصف  دعوای خواهان  بنابراین  باشد  می  بازداشت  شاوردی  نادر  آقای 
خوانده ردیف دوم پالک موصوف را به خواهان در تاریخ 1392/11/19منتقل نموده 
وارد است و به استناد مواد 519،515،198قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379و 
از  به رفع توقیف  مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356حکم 
پالک ثبتی 728ناحیه 1و2 بخش 3خرمشهر به عنوان اصل خواسته و خوانده ردیف 
دوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و نود هزارریال به عنوان هزینه دادرسی 
می  وکیل درحق خواهان محکوم  الوکاله  عنوان حق  به  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  و 
شود.رای صادرشده نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و نسبت به خوانده دوم 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روزقابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان خوزستان است.شماره م 

الف:9/657
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی حصروراثت
پدرتیموربشناسنامه1960229133صادره  نام  للری  رئیسی  بانومریم 
وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت  درخواستی  ازمسجدسلیمان 
فارسان  بشناسنامه178صادره  للری  رضائی  حسین  مرحوم  که339/3/97ح  داده 
متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت  موقت  درتاریخ97/6/16درشوشتراقامتگاه 
بشناسنامه1991567431صادره  للری  رضائی  متوفی(2-محمدامین  باال)زوجه 
دزفول)پسران  بشناسنامه1992072973صادره  للری  رضائی  ابوالفضل  دزفول3- 
اندیمشک)مادرمتوفی( بشناسنامه7699صادره  للری  رضائی  متوفی(4-پروین 
مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  گردید.اینک  ثبت  شعبه  دراین  والغیر.پرونده 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
صادروهر وصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی دزفول

آگهی حصروراثت
ازقم درخواستی  پدرسیدخلف،بشناسنامه 2564صادره  نام  آفای سید زهیرابوطاوه 
مادرم مرحوم ملوک  داده که  تقدیم وتوضیح  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
1394/9/20درکشورعراق  خرمشهردرتاریخ  2653صادره  بشناسنامه  شبیری 
فوق  مشخصات  با  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  غیردائمی  اقامتگاه 
17694اهواز3-زهورابوطاوه  بشناسنامه  الذکر)پسرمتوفی(2-عطورابوطاوه 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  الغیر.  متوفی(و  17693اهواز)دختران  بشناسنامه 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:9/658
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

متن آگهی
محکوم له:سازمان منطقه آزاداروند.محکوم علیه:خانم زهرامزرعه وآقای رضاشهیدی.
پیروآگهی های منتشره درجرایدبدینوسیله به خانم زهرامزرعه وآقای رضاشهیدی 
صادره  اجرائیه  شودطبق  می  باشدابالغ  می  المکان  مجهول  که  فرزندعبدالکاظم 
ازشعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهردرپرونده کالسه 9609986141300132به 
موجب دادنامه شماره9609976141300946مورخ1396/7/30 صادره ازشعبه سوم 
یکصدوپنجاه  مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  خرمشهرمحکوم  شهرستان  حقوقی 
مبلغ  تاخیرتادیه  خسارت  ونیزپرداخت  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون 
چهارمیلیون  مبلغ  وپرداخت  حکم  اجرای  زمان  لغایت  مذکورازتاریخ1396/2/13 
بدوی  درمرحله  دادرسی  ازهزینه  ناشی  خسارات  بابت  وهفتصدوهفتادهزارریال 
اجرائی  های  اجراونیزهزینه  عشرحق  نیم  باشد.پرداخت  می  له  محکوم  درحق 
حکم،اجرای  بودن  غیابی  به  باتوجه  است  باشد.بدیهی  می  علیه  محکوم  برعهده 
له،یاابالغ  ازمحکوم  متناسب  معتبریااخذتامین  معرفی ضامن  به  منوط  غیابی  حکم 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشدلذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجرای 
ماده73آ.د.م وماده9قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج می 
اقدام گردد. اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  ازانتشارآگهی  ده روزپس  گرددتاظرف 
درغیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه 

ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.        شماره م.الف)9/644(
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمدغزلی

آگهی حصروراثت
ازفارسان  بشناسنامه1711صادره  پدرعزیزاهلل  نژادنام  بانوزهراآذری 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
فارسان  1782صادره  بشناسنامه  للری  محمدرئیسی  علی  مرحوم  که338/3/97ح 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  موقت  درتاریخ97/6/16درشوشتراقامتگاه 
باال)زوجه متوفی(2-افشین رئیسی للری بشناسنامه1960691015صادره اندیکا3-
مسجدسلیمان4-یاسین  شناسنامه6630135822صادره  به  للری  رئیسی  فردین 
للری  رئیسی  اندیکا5-رامین  6630180909صادره  بشناسنامه  للری  رئیسی 
للری  نساکالنتری  متوفی(6-ماه  دزفول)پسران  بشناسنامه7290122844صادره 
قانونی  تشریفات  باانجام  اندیکا)مادرمتوفی(والغیر.اینک  بشناسنامه676صادره 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
از متوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دزفول

آگهی اجرائیه
تجاری  آزادصنعتی  منطقه  سازمان   -1: لهم  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
منطقه  آبادان-شهرآبادان-بریم-سازمان  -شهرستان  خوزستان  اروند-نشانی:استان 
پری  خانوادگی:  ونام  علیهم1-نام  علیه/محکوم  محکوم  آزاداروند-مشخصات 
اله-خیابان  بقیه  بیمارستان  نام پدرحسن –نشانی:تهران-مالصدرا روبروی  نیروئی 
گلدشت-گلدشت اول-پالک 1+12زنگ سوم2-شرکت اس وایت سهامی خاص 
3934233619-نشانی:تهران  ملی  شماره  به  یبه  اصغربلوطی  عاملی  بامدیریت 
اول-پالک  گلدشت-گلدشت  اله-خیابان  بقیه  بیمارستان  مالصدرا-روبروی 
نشانی  -به  پدر حسن  ،نام  پرویزنیروئی  خانوادگی  ونام  نام  1+12-زنگ سوم3- 
اول- گلدشت-گلدشت  اله-خیابان  بقیه  بیمارستان  مالصدرا-روبروی  تهران 
پالک1+12-زنگ سوم4-نام ونام خانوادگی:سعید شریف پورنام پدرعلی آقانشانی: 
تهران مالصدرا-روبروی بیمارستان بقیه اله-خیابان گلدشت-گلدشت اول-پالک 
نشانی:مجهول  شاه  پدرمیرجهان  نام  هاشمی  حسین  محمد  سوم5-  1+12-زنگ 
المکان6- نام و نام خانوادگی:مجید نیک منش نام پدر:حاجی محمدنشانی :تهران 
اول-پالک  گلدشت-گلدشت  اله-خیابان  بقیه  بیمارستان  مالصدرا-روبروی 
1+12-زنگ سوم.محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
مربوطه9509976141300053محکوم  دادنامه  9610096141301615وشماره 
عنوان  به  میلیاردریال  هفت  مبلغ  پرداخت  به  نحوتضامنی  اندبه  محکوم  علیهم 
وخسارت  دادرسی  هزینه  بعنوان  ریال  میلیون  وده  دویست  ومبلغ  خواسته  اصل 
تغییرشاخص  بارعایت  پرداخت  واخواست1394/2/30تازمان  ازتاریخ  تاخیرتادیه 
ساالنه نرخ تورم که محاسبه واخذآن پس ازپرداخت هزینه دادرسی به عهده اجرای 
برعهده  نیم عشردولتی  .ضمناپرداخت  باشند  له می   است درحق محکوم  احکام 
شهرستان خرمشهر- عمومی حقوقی  مدیردفترشعبه3دادگاه  است.  علیهم  محکوم 

غالمرضااسن 
محل امضاء رئیس ومهردادگاه:رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر-ضرغام 

خسروی
روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
ازآن میسرباشد.چنانچه  به  بدهد3-مالی معرفی کند که اجراحکم و استیفامحکوم 
خودرا قادربه اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودراشامل 
برمیزان  مشتمل  وغیرمنقول،به طورمشروح  منقول  اموال  تعدادیامقداروقیمت همه 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی 
هرنحو  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  داردبه 
نقل  فهرست  ونیز  ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  داردوکلیه  ثالث  نزداشخاص 
ازطرح دعوای  قبل  تغییردیگردراموال مذکوراز زمان یک سال  وانتقاالت وهرنوع 
درخواست  به  نمایدواال  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  اعساربه 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-
به منظورفرارازاجرای حکم  اموال  از اعالم کامل صورت  خودداری محکوم علیه 
مدنی  احکام  اجرای  34قانون  دارد.)ماده  درپی  را  هفت  درجه  تعزیری  حبس 
مال  مالی1394(5-انتقال  محکومیت  اجرای  نحوه  وماده16قانون  وماده20ق.م.ا 
برای  اموال  باقیمانده  که  نحوی  به  دین  فرارازادای  انگیزه  هرنحوبا  به  دیگری  به 
نقدی  یاجزای  درجه شش  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت 
اجرای  نحوه  قانون  شود.)ماده21  می  مجازات  یاهردو  به  محکوم  نصف  معادل 
شود  روزارائه  سی  ازمهلت  پس  اموال  مالی1394(6-چنانچه صورت  محکومیت 
آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی1394(.شماره م الف:9/645
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی حصروراثت
بشناسنامه19900442900صادره  پدریزدان  تبارنام  احمدی  امین  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
مسجدسلیمان  صادره  تباربشناسنامه1784  احمدی  یزدان  که970335مرحوم 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  موقت  درتاریخ97/6/16درشوشتراقامتگاه 
دزفول3-عرفان  تباربشناسنامه1990889204صادره  باال2-محمداحمدی 
متوفی(4- دزفول)پسران  1992063168صادره  تباربشناسنامه  احمدی 
احمدی  دزفول5-نسیم  تباربشناسنامه1990535461صادره  احمدی  نسرین 
تباربشناسنامه  احمدی  دزفول6-نجمه  تباربشناسنامه1991858795صادره 
خدادادی  نظری  متوفی(7-فرزانه  دزفول)دختران  1990303242صادره 
للری  کالنتری  متوفی(8-مهرزاده  فارسان)زوجه  بشناسنامه751صادره 
تشریفات  باانجام  غیر.اینک  مسجدسلیمان)مادرمتوفی(وال  بشناسنامه986صادره 
یا  دارد  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. 
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دزفول

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

ستان خوی- شهر خوی- بلوار 22 بهمن –پالک 364 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- احمد شریف پور فرزند لطیف  نشانی  مجهول المکان 

2- مجیدفرامرزی فرزند محرم مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد غنی زاده 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9709974634700252     محکوم علیها محکوم است به پرداخت تضامنی 
مبلغ  26/000/000    ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   
380/000   ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول 
و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمده محکوم علیها میباشد

متصدی امور دفتری شعبه 7   شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیال حاجی 
قلیزاده 

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

6 آگهیشنبه 14 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3866  

آگهی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان 
آگهی صحت انتخابات انجمن صنفی رانندگان حمل بار و مسافر شهرستان چگنی 
و   97/7/2 مورخ  عمومی  مجمع  و صورتجلسه  کار  قانون   131 ماده  به  استناد  با 
صورتجلسه هیات مدیره سمت اعضا هیات مدیره انجمن فوق بشرح زیر تعیین 
گردید ضمنا هیات مدیره و بازرس از تاریخ 1397/7/9 به ترتیب به مدت 3 و 1 

سال دارای اعتبار می باشند 
اعضاهیات مدیره و بازرس :

1-بهروز کامفر-رئیس هیات مدیره 
2-بهرام امیری-نایب رئیس هیات مدیره 

3-غالمرضا شرفی-خزانه دار هیات مدیره 
4-بهزاد محمودوند-عضو علی البدل 

5-احسان باقری نژاد-عضو علی البدل 
6-علی حسین شرفی-بازرس اصلی 

مدیر کل – علی آشتاب 7-امین فالوندی -بازرس علی البدل 

دادنامه
دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل با 

استعانت از خداوند قادر و متعال مبادرت به صدور رای می نماید: 
شماره بایگانی: 970449                                شماره پرونده: 9509982883400935 

رای دادگاه
دست  در  بیشتری  مشخصات  وی  از  که  ستوده  حامد  آقای  اتهام  خصوص  در 
نیست دایر بر تحصیل مال مسروقه یک دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به خانم 
فریبا حاتمی، دادگاه با توجه به شکایت شاکی،تحقیقات معموله دادسرای محترم، 
استعالم به عمل آمده از شرکت ایرانسل که مبین وجود سیم کارت متعلق به متهم 
داخل گوشی، انتساب بزه معنونه به وی را محرز و مسلم دانسته و نامبرده مستندا به 
ماده 662 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده به تحمل یکسال حبس تعزیری 
محکوم و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع  و سپس قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف 1494 
میثم محمدی خانا پشتانی - رئیس  شعبه 101  دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

اجرائیه
آذربایجان   : نشانی  به  عیسی  فرزند  زادگان  ولی  :مجتبی  لهم  له/محکوم  محکوم 
 – بانک تجارت  –شهر ستان خوی- شهر خوی- خیابان کوچری  جنب  غربی 

منزل شخصی
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1ای نور حسین زاده  فرزند ایاز2- مهدی ضرغامی 

3- پرویز اصالنی فرزند حسن 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له مجتبی ولیزادگان 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9709974634700657    محکوم علیها محکوم است به پرداخت تضامنی 
مبلغ  50/000/000   ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و 
مبلغ 680/000   ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا 
یوم الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده 

محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه 7 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیال حاجی 

قلیزاده 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- 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 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی 1394(. 5- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده  یا تودیع وثیقه  له 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :پست بانک  به نشانی : آ.غ –لورمیه –خ مدنی2  ساختمان 

مدیریت شعب پست بانک 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- یوسف گلشن بالسور  فرزند شکر نشانی  مجهول 

المکان 2- جمشید دالیی میالن فرزندسلیمان مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: علی  اصغر گل 
صنم لو   فرزند ولی  به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان امام –اول کوچه 
نوراهلل خان –مجتمع درمانی معیاد  نوع رابطه وکیل    محکوم له پست بانک   ایران 

محکوم به :بسمه تعالی
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
پرداخت   به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه9709974635000291       
55/000/000  ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه   
طبق فرمول  مندرج در قرارداد منعقده بین طرفین از تاریخ 97/1/15 لغایت  اجرای 
احکام و مبلغ 740/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله  وکیل برابر تعرفه 

قانونی در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه میباشد
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان خوی-پریسا صفر خانی

قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف  شهرستان خوی- زین العابدین  جنگی
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
5- 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 21  به   جزای نقدی معادل نصف محکوم 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم حجت خدنگان فرزند اصغر

خواهان آقای/خانم فاطمه سمائی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم حجت 
خدنگان به خواسته ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهرستان   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9709982668100595 کالسه 
نظرآباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/14 ساعت 11:00 تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  73قانون  ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  بودن خوانده ودر خواست خواهان  المکان 
انتشار  تاریخ  از  تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس  کثیراالنتشار آگهی می گردد 
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
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان نظرآباد – 

حمیدرضا شهسواری

رای شورا
پرونده کالسه 272/8/96 شماره دادنامه : 374 تاریخ : / / 

مهر ویال خیابان درختی روبروی  : کرج  آدرس  از گمی  : مهسا شریفی  خواهان 
ساختمان امیران ساختمان گاندی واحد3 

خوانده : علیرضا روشن راد آدرس : مجهول المکان 
درخصوص دعوی خانم مهسا شریفی از گمی به طرفیت آقای علیرضا روشن راد 
به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 9494200 مورخه 1390/10/15 عهده 
بانک انصار به مبلغ 12/357/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک و هزینه دادرسی نظریه جامع اوراق و متحوای پرونده از جمله دادخواست 
گواهی  و  رونوشت مصدق چک موصوف  و مالحظه  اظهارات خواهان  تقدیمی 
نامه عدم پرداخت که منضم پرونده می باشد واینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
به  عنایتأ  و  است  ننموده  ارسال  ای  و الیحه  نگردیده  رسیدگی حاضر  در جلسه 
دارد  خوانده  اشتغال  در  ظهور  خواهان  درید  مذکور  مستندات  اصول  بقاء  اینکه 
لذا بنابر مراتب فوق الذکر و با استصحاب بقای دین بر ذمه خوانده به نظر دعوی 
معنون وارد تشخیص و استنادأ به مواد 198 ، 522 ، 519 ، 515 ، 502 قانون آیین 
انقالب در امور مدنی مصوب 79/1/21 و مادتین  دادرسی دادگاههای عمومی و 
310 و 315 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفاریه ان و بند 
الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394/9/16 حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 12/357/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک مصوف لغایت زمان وصول بر مبنای نرخ تورم بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مبلغ 240/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان اصدار و اعالم می گردد . رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد ضمنأ ما 
به التفاوت هزینه دادرسی در خصوص خسارت تاخیر تادیه در راستای بند 14 ماده 
3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 

1373 در اجرای احکام محاسبه و اخذ میگردد./ و 787
قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان فردیس- سید رضی حسینی ویه

اجرائیه
– : استان تهران-شهرستان تهران  به نشانی  بانک   لهم :پست  له/محکوم  محکوم 

خیابان شهید مطهری –بعداز خیابان سرافراز-پالک 229
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- ایوب مددکار فرزند علی نشانی  مجهول المکان 

2- باقر صفرعلیزاده فرزند اسماعیل مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: علی  اصغر گل 
صنم لو   فرزند ولی  به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان امام –اول کوچه 

نوراهلل خان –مجتمع درمانی معیاد  نوع رابطه وکیل    محکوم له پست بانک  
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9709974634700468      محکوم علیه محکوم است به پرداخت  تضامنی 
مبلغ 60/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت ناشی از تاخیر 
تادیه  طبق قرارداد تنظیمی معادل 6 در صد از سررسید  لغایت اجرای احکام  و 
مبلغ 820/000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله  وکیل برابر تعرفه قانونی در 

حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه 7   شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیالحاجی 

قلیزاده  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
5- 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 21  به   جزای نقدی معادل نصف محکوم 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم اقدس مرتضائی دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای عباس لوک 
زاده   به خواسته  الزام  به اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی ملک...... 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره کالسه 9709983030900538  شعبه 4 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 
ساعت  11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان مراتب  
تا خوانده ظرف یک  االنتشار آگهی می گردد  از جراید کثیر  یک نوبت در یکی 
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. / و 793
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس - منظوری 

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :آیدین حاجی رمضانی فرزند حسین به نشانی : آذربایجان 
غربی –شهر ستان خوی- شهر خوی-ربط خ شهید سلمانزاده کوچه گلشن  پالک 

  14
محکوم علیه/ محکوم علیهم : رضا رضائی فرزند یداله نشانی  مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: علی  اصغر گل 
صنم لو   فرزند ولی  به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان امام –اول کوچه 
نوراهلل خان –مجتمع درمانی معیاد  نوع رابطه وکیل    محکوم له آیدین حاجی 

رمضانی 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ   پرداخت  به  است  علیها محکوم  مربوطه9709974634700559     محکوم 
55/000/000    ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   
1/740/000   ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم 
الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم 

علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه 7   شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیالحاجی 

قلیزاده  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- 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 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی 1394(. 5- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده  یا تودیع وثیقه  له 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی صورتجلسه مزایده
مزایده:-محل  اول-مال  مزایده:نوبت  مزایده:1397/8/1-نوبت  برگزاری  زمان 
غیرمنقول:درراستای  اموال  خرمشهر.مزایده  مدنی  احکام  مزایده:اجرای  برگزاری 
حقوقی  اول  ازشعبه  9609976141300265صادره  های  شماره  به  احکام  اجرای 
خرمشهرله عبدالرضاومحسن هردوصالحی نژادیان وشماره9609976141300316له 
نژادیان  ناصرصالحی  وشماره9409976141301276له  نژادیان  صالحی  کاظمیه 
و960997614300267له موناورجا سدره زاده همگی علیه هادی صالحی نژادیان 
باتوجه  که  لهم  محکوم  درحق  پرداخت3011721301ریال  به  است  محکوم  که 
باارزیابی طریق  وباتوجه  ذیل  بامشخصات  لهم  ازجانب محکوم  اموال  توقیف  به 
ارجاع به کارشناس وتعیین قیمت وباتوجه به ابالغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض 
طرفین واجرای تشریفات مقرر،درجلسه1397/8/1ساعت10صبح به مزایده گذاشته 
به  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  وبه  شروع  کارشناسی  ازقیمت  مزایده  شودکه  می 
فروش می رسد.خریدارمکلف به پرداخت ده درصد )10%(ازقیمت پیشنهادی فی 
المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می باشدکه درصورت عدم پرداخت الباقی 
مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد)10%(ازقیمت تودیعی ضبط می گرددوضمنا 
رویت  تواندجهت  وخریدارمی  است  خریداراموال  عهده  به  وانتقال  نقل  هزینه 
اموال تاپنج روزقبل از تاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری 
خرمشهراقدام نماید.مشخصات ملک:پالک ثبتی166اصلی بخش2ناحیه4خرمشهربه 
سابق- کشاورزی  بانک  ساکی-جنب  ساسان  خرمشهر-بلوارمقبل-خیابان  نشانی 
طبقه  دریک  واحدمسکونی  یک  بصورت  که  عرصه349/70مترمربع  مساحت  به 
قدیمی سازبااسکلت آجری)سنتی(وسقف طاق ضربی وفاقدنمامی باشدکه دارای 
وهمچنین  بهداشتی  وسرویس  وپذیرایی-آشپزخانه-حمام  خواب-هال  چهاراتاق 
دارای اشتراک های آب،برق می باشد.مساحت عرصه پس ازرعایت عقب نشینی به 
میزان304/45مترمربع واعیان180مترمربع ارزش کل ملک3/120/000/000ریال )سه 
میلیارد ویکصدوبیست میلیون ریال(ارزیابی واعالم می گردد.شماره م الف:9/653
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر -مطوریان

آگهی مفقودی
کارت هوشمند کمپرسی بنز تک به شماره 2542169به شماره پالک 16-227ع44به نام آقای 

حمزه ادابی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان دزفول
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آگهی حصروراثت
بخواسته  ازدرخواستی  277صادره  بشناسنامه  پدرگرگعلی  ،نام  حسینی  بانوتهمینه 
حسینی  گرگعلی  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه 647صادره رامهرمز در تاریخ 91/12/25دررامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت 
ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی 1-تهمینه حسینی فرزند گرگعلی بشناسنامه 277کد 
فرزند  حسینی  رامهرمز2-کبری  از  1353/6/2صادره  1910946184متولد  ملی 
ازرامهرمز3- ملی 1911612174متولد1340/11/1صادره  بشناسنامه 2کد  گرگعلی 
1910945641متولد  ملی  227کد  بشناسنامه  گرگعلی  فرزند  حسینی  طوبی 
1344/7/1صادره از رامهرمز4-معصومه حسینی فرزند گرگعلی بشناسنامه 10کد ملی 
فرزند گرگعلی  ازرامهرمز5-طلعت حسینی  1911644912متولد1350/1/2 صادره 
بشناسنامه یک کدملی 1911666568متولد 1355/1/10صادره ازرامهرمز6-مهوش 
حسینی فرزند گرگعلی بشناسنامه 124کد ملی 1911116967متولد 1357/2/1صادره 
ازرامهرمز )دختران متوفی(7- ابوالفتح حسینی فرزند گرگعلی بشناسنامه 226کد ملی 
طالوری  ازرامهرمز)پسرمتوفی(8-باغشاه  1342/5/1صادره  1910945633متولد 
از  1316/11/10صادره  1911571737متولد  15کدملی  بشناسنامه  عبداله  فرزند 
رامهرمز)همسرمتوفی(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.شماره م 

الف:12/377
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی فقدان سند
آقای ستار فتاحی مالک ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 54/5385بخش5گتوند 
اسنادرسمی 338گتوند  دفترخانه  توسط  استشهادیه گواهی شده  تسلیم دوبرگ  با 
ثبت  مالکیت ششدانگ پالک فوق دردفترجلد 22صفحه 10ذیل  که  مدعی است 
ترتیب  به  چاپی  شماره  به  آن  برگ  تک  مالکیت  وسند  ثبت  مالک  نام  1456به 
295811ب91صادرو تسلیم گردیده که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا به 
دستور تبصره یک ماه 120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یاوجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد می تواند ظرف 10روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم نماید ودرغیراین صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهد شد.
امیر مسعود فاطمیان-مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گتوند

دادنامه 
تاریخ:97/05/08             پرونده کالسه:2/96ح/573        شماره دادنامه:207

مرجع رسیدگی کننده:حوزه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان:محمد جاللو: چهاردانگه- گلشهر- خ صنعت- چهار راه بلور سازی باغ صفر  

خوانده:مهدی حسینی مجهول المکان 
خواسته:مطالبه وجه 

باال تقدیم شورا نموده که پس از  گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده 
ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت 
زیر  کننده  امضا   بتصدی  العاده/مقررشورا  فوق  وقت  در  دادرسی  آیین  تشریفات 
تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به انشاء رای می نماید: 
رای شورا

مهدی  آقای  به طرفیت خوانده  آقای محمد جاللو  مطروحه  دعوی  موضوع  در    
حسینی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 38/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه تا یوم االجرا، به استناد دالیل و منضمات دادخواست، نظر به 
اینکه مستندات پیوست دادخواست، ارائه شده از سوی خواهان داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده بر مبنای رابطه حقوقی با ماهیت دین داشته و وجود این اسناد در ید خواهان 
یاد شده حکایت از استصحاب دین بر عهده خوانده دارد و خوانده علی رغم ابالغ 
نشر آگهی در شورا حاضر نشده و در قبال مستندات پرونده و دعوی دفاعی به عمل 
نیاورده لذا شورا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
38/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 595/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه مبلغ خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست )96/11/2( لغایت زمان وصول 
براساس شاخص های تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صادر و 
اعالم می دارد،رای صادرشده غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی بخش چهاردانگه می باشد.م/الف 1527
محسن اعراب- قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای پژمان افسری فرزند غالم عباس  

افسری  پژمان  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تراش  چوب  فروزان  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طالق  خواسته  به 
9609986610201543    شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان  خرم آباد 
)دوم حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/8/22 ساعت 12:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
)دوم حقوقی سابق ( –صغری امیری . 

برگ اجرائیه 
محکوم له بهمن محبعلی لو با وکالت علی اصغر گل صنملو به نشانی خوی –خ امام 
–اول کوچه نواله خان –مجتمع درمانی معیاد طبقه 3  و محکوم علیه 1- محمود 
تقی زاده فرزند احمد2- احمدرضا سیمان پور معروف به نصیر فرزند حسین هردو 
مجهول المکان    بموجب دادنامه شماره 1608 مورخ97/4/30 شعبه هشتم شورا  
که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل 
کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ -190/000/000 ریال 
بایت اصل خواسته و مبلغ -/2/465/000 ریال بابت  هزینه دادرسی وتاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید لغایت اجرای احکام و حق الوکاله وکیل  در حق  محکوم له صادر 

وضمنا  پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 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 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر  شعبه 8 شورا –حاجی محمدی

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خوی-رشتبر

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره باقیمانده 2385 اصلی بخش 2 خوی در دفترامالک  جلد 
279 صفحه 203 ثبت 82269 بنام مریم مصطفائی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است  بعدا برابر سند قطعی شماره 83311 مورخه 86/10/18 دفتر 8 خوی در حق 
خانم  مصور قنبرلو یافته است سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند 
مالکیت  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. 
لذا مراتب  به استناد ماده 120- 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 فقط در یک 
نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.ضمنا مورد ثبت برابر سند رهنی شماره 83312 
مورخه 86/10/18  دفتر 8 خوی در قبال 170010000 ریال نزد بانک تجارت در قید رهن 
است  و برابر نامه های 2/ارجاعی /169/90 مورخه 90/3/16 دادیاری شعبه دوم دادسرای 
عمومی و انقالب خوی بمبلغ 250000000 ریال و 890453/الف مورخه 92/9/11 معاون 
دادستان خوی به مبلغ 10000000 ریال و 941058 مورخه 94/11/26بازپرسی  شعبه سوم  

دادسرای انقالب  خوی به مبلغ 1000000000 ریال در قید بازداشت میباشد/
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :محمد دعا فرد فرزندعبدالرحمان  به نشانی : آذربایجان غربی 

–شهر ستان خوی- شهر خوی-خیابان شهید منتظری –کوچه رضازاده –پالک 5 
محکوم علیه/ محکوم علیهم :1- جواد بتولی فرزند قربان –ادرس: اذربایجان غربی – 
خوی –خ ش سلمانزاده –باالتر از مسجد قمربنی هاشم –کوچه بن بست  -جنب 
شیرینی فروشی سرای شادی داخل کوچه سمت راست درب اخر 2- آیدین حسنلو 

–مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد دعافرد 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9709974634100567      محکوم علیها محکوم است به پرداخت تضامنی 
مبلغ  25/000/000     ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ 
370/000 ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای احکام طبق شاخص 
قیمت ها  تا یوم الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر 

عهده خواندگان  میباشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خوی –حسن زاده 

مسئول دفتر شعبه 1 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه محبوبی  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی مزایده مال غیر منقول
آگهی مزایده مال غیرمنقول مربوط به پرونده اجرایی کالسه 9601002 – شماره 

مزایده: 139704303124000129 
بانک ملی شعبه خیابان دانش اردبیل باستناد سند رهنی شماره 38172- 93/12/18 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 14 اردبیل جهت وصول طلب خود علیه آقای 
از تشکیل پرونده اجرائی  مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس  عباس اشجع 
بکالسه 9601002 و طبق محتویات پرونده، عملیات اجرایی پیگیری مورد وثیقه 
آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی در طبقه 4 بشماره 7630 فرعی از  ششدانگ 
منضمات  و  متعلقات  کلیه  بانضمام  اردبیل  سه  بخش  اصلی   86 از  فرعی   7607
اربعه زیر: شماال: دیوار و پنجره است بطول 8/20 متر  با حدود  شرعیه و عرفیه 
بفضای حیات خلوت؛ شرقا: در پنج قسمت که دوم و چهارم آن شمالی است، اول 
دیواریست به طول 4 متر به راه پله و آسانسور دوم درب و دیوار است بطول 1/70 
متر به راه پله و آسانسور، سوم دیواریست بطول 1/75 متر به راه پله و آسانسور، 
چهارم دیواریست بطول 1/70 متر به راه پله و آسانسور، پنجم دیواریست بطول 
4/30 متر بفضای ملک مجاورقطعه 533 جنوبا: در پنج قسمت اول دیوار و پنجره 
است قوس بیرونی بطول 1/83 متر بفضای حیاط مشاعی دوم درب و دیواریست 
قوس بیرونی بطول 1/21 متر به تراس اختصاصی قطعه 4 سوم دیوار و پنجره است 
بطول 5/55 متر به تراس اختصاصی قطعه 4 چهارم دیواریست قوس بیرونی بطول 
بیرونی  قوس  است  پنجره  و  دیوار  پنجم   4 قطعه  اختصاصی  تراس  به  متر   1/16
بطول 1/84 متر بفضای حیاط مشاعی غربا: دیوار بدیوار است بطول 10/55 متر 
بفضای ملک مجاور قطعه 535. که در ص 186 دفتر 839 بنام آقای عباس اشجع 
طبق  که  یک  فاز  کارشناسان  اردبیل شهرک  نشانی  به  گردیده  سند صادر  و  ثبت 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک موصوف بمساحت 111/16 مترمربع واقع 
قطعه  پارکینگ  بانضمام  اختصاصی است  تراس  آن  مترمربع  در طبقه 4 که 9/07 
4 بمساحت 9/9 مترمربع واقع در طبقه 4 از یک ساختمان شش طبقه شامل یک 
پیلوت و 5 طبقه مسکونی می باشد. نمای بیرونی ساختمان سنگ ترکیبی دارای 
آسانسور، پارکینگ با کف و دیوارها سرامیک و سقف گچ سفید، آپارتمان دارای 
حیاط شمالی و کف آن با خورده سنگ و جنوبی با کف موزائیک می باشد. واحد 
موصوف دارای درب ورودی ضد سرقت، حال و پذیرایی با کف پارکت، دیوارها 
دیوارها  پارکت،  با کف  اتاق خوابه  دو  کناف و گچ سفید،  دیواری، سقف  کاغذ 
گچ سفید و یکی از اتاقها دارای کمد دیواری می باشد. آشپزخانه کف سرامیک، 
دیوارها کاشی، سقف گچ سفید، کابینت و بوفه- سرویسهای بهداشتی کف سرامیک 
و دیوارهای کاشی و دارای سقف کاغذ – سیستم گرمایشی پکیج با رادیاتورهای 
پانلی – پنجره ها دوجداره- دار ای آیفون تصویری و دارای امتیازات آب و برق 
و گاز می باشد و ارزش ملک با توجه به جمیع جهات موثر در کارشناسی به مبلغ 
2/723/420/000 ریال برآورد شده است که در روز یکشنبه مورخه 1397/7/29 از 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه 
شهداء ما بین فلکه ججین و میدان قدس جنب تاالر میالد از طریق مزایده فروخته 
خواهد شد مزایده از مبلغ معینه 2/723/420/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد فروش نقدی است. هرگاه روز تعیین 
شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده تشکیل خواهد 
اجرای  به  بیشتر  اداری جهت کسب اطالعات  توانند در ساعات  شد. طالبین می 
اسناد رسمی اردبیل به نشانی باال مراجعه و خریداران نیز می توانند در وقت مقرر 
در محل مزایده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند و چنانچه مورد مزایده زائد 
بر مبلغ در آگهی فروخته شود نسبت به مازاد حق مزایده و سایر هزینه های قانونی 
طبق مقررات وصول خواهد شد در ضمن بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و آب و برق و گاز مشخص نشده در صورتیکه از این باب تا روز مزایده بدهی 
داشته باشد طبق مقررات از برنده مزایده وصول خواهد شد و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد. تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری 

و غیره ... خواهد بود.
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح  شماره226  شناسنامه  دارای  اموئی  اشرف  سیران  آقای  
و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  کالسه971090/ش3 
در     7 بشناسنامه  دودکانلو  عمرپور  عبدالمجید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
تاریخ95/9/24 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/1-  ناصرعمرپور دودکانلو فرزند عبدالمجید –ش ش 2790176401 خوی –
پسر متوفی/2- حسین عمرپور دودکانلو فرزند عبدالمجید -ش  ش   2790176418 
خوی-پسر متوفی/3-احمد  عمرپور دودکانلو فرزند عبدالمجید -ش  ش  103    
ش  ش   - عبدالمجید  فرزند  دودکانلو  عمرپور  کاظم    متوفی/4-  –خوی-پسر 
عبدالمجید  فرزند  دلبر عمرپور دودکانلو  متوفی/5-   2790984972 -خوی-پسر 
-  ش ش 36 خوی- دختر متوفی/6-  زهرا عمرپور دودکانلو فرزند عبدالمجید 
فرزند  دودکانلو  عمرپور  گلستان  –دخترمتوفی/7-  خوی  -ش ش2790883114 
عبدالمجید  -ش ش  35 خوی -دختر متوفی/8- سروناز  عمرپور دودکانلو فرزند 
عبدالمجید -ش ش  452  خوی-دختر متوفی/9- سیران اشرف اموئی فرزند محمد   
-ش ش226 خوی – همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
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

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001903 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصراله آریاپور  فرزند  
در  قصرشیرین    از  3379755321 صادره  ملی  کد   147 شناسنامه  بشماره  قنبر  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 175  مترمربع  پالک 325 
فرعی از 163 اصلی واقع در البرز کرج فردیس خیابان کیوان کوچه شهید مجید 
پورمحرز  بدیع  احمد  مالک رسمی  از  دوم پالک 58  خریداری  بن بست  نراقی 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود.  می  آگهی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد./  و 794
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/29

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

شهر ستان خوی- شهر خوی- بلوار 22 بهمن –پالک 364 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1-مجید فرامرزی فرزند محرم 2- - امیر بابل هر 

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

محکوم به :بسمه تعالی
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9709974634700289    محکوم علیها محکوم است به پرداخت تضامنی 
مبلغ  24/000/000   ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و 
مبلغ350/000 ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم 
الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم 

علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه 7 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیال حاجی 

قلیزاده 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- 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 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی 1394(. 5- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

مفقودی
 کلیه اسناد و مدارک  خودروی سمند به شماره شهربانی278ل36 ایران 28 شماره موتور 
14790051107 و شماره شاسیNAAcj1jc4cF060028 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد  مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه 

 محمودآبادفساد احتمالی را به عهده خواهد گرفت

متن اگهی
خواهان/ شاکی خانم افسانه صادقی با وکالت آقای میثم روندی دادخواستی به طرفیت 
یاسر معصومی به خواسته الزام زوج به طالق تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قصرشیرین 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین واقع 
در قصرشیرین خیابان راه کربال میدان مهدیه ارجاع و به کالسه 9709988350300205 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97.8.21 و ساعت 10:00 تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق ذکر پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه  وضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 

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

خواهان: فاطمه جلیل خانی وکیل خواهان: علی مرادی
خوانده: بیت اله محرمی خواسته: مطالبه نفقه

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

مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص دعوی خانم فاطمه جلیل خانی بطرفیت آقای بیت اله محرمی به خواسته 
مطالبه نفقه معّوقه از تاریخ 92/1/20 لغایت صدور حکم 97/7/1 با جلب نظر کارشناس 
به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا، 
نظر به اینکه داللت تصویر مصدق سند نکاحیه مضبوط در پرونده رابطه زوجیت فی 
مابین اصحاب دعوی محرز و مسلم می باشد و با توجه به اینکه به موجب مقررات 
قانونی همین که نکاح بطور صحیح واقع گردید حقوق و تکالیف زوجین در مقابل 
همدیگر برقرار می شود و یکی از تکالیف زوج در عقد دائم تامین نفقه زوجه می باشد 
و اینکه خوانده به دلیل مجهول المکان بودن و علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در 
جلسه شورا حاضر نگردیده و الیحه نیز ارسال نداشته و دلیلی که حکایت از نشوز 
خواهان و یا برائت ذمه از بابت پرداخت نفقه مورد مطالبه به شورا ارائه و اقامه ننموده 
است، شورا جهت تعیین میزان نفقه خواهان قرار ارجاع به کارشناس صادر نموده که 
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری نفقه مشارالیه از قرار ماهیانه سال 92 ماهیانه 
2/800/000 ریال، سال 93 ماهیانه 3/100/000 ریال، سال 94 ماهیانه 3/600/000 ریال، 
سال 95 ماهیانه 4/000/000 ریال، 96/1/1 لغایت صدور حکم ماهیانه 4/400/000 
ریال تعیین گردیده و توجها به مجهول االمکان بودن خوانده و حسب درخواست 
خواهان و به تجویز از ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی و همچنین 
نظریه کارشناسی هر کدام یک نوبت از طریق روزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده که در 
فرجه قانونی از هرگونه ایراد و تعرض مصون مانده لهذا قاضی شورا دعوی مطروحه 
را محمول به صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10،مستندا به مواد 1106و 1107 و 1111 قانون مدنی و با رعایت مواد 
198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته تا تاریخ 
97/7/1 و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ محاسبه 
توسط اجرای احکام بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و 
سپس و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان 

شهریار می باشد./.م.الف:2516
مهدی سلیمانی- قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار )حوزه هشتم(

اجرائیه
مشخصات محکوم له: افشین افشارنیا فرزند یداهلل مشخصات محکوم علیه: وزیر بقیار 

محکوم به. به موجب دادنامه شماره 9709978460300398 محکوم علیه محکوم است 
به ایفای تعهد در حق محکوم له و پرداخت حق اجرا

این اجراییه ظرف مدت 10 روز پس از انتشار روزنامه قابل اجرا میباشد/
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود- مالح

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:   نام: فاطمه نام خانوادگی: جلیل خانی نشانی محل اقامت: 

شهریار، شهرک مخابرات، کوچه استقالل، بن بست اول، پالک 97 واحد 8
مشخصات محکوم علیه: نام: بیت اله   نام خانوادگی: محرمی   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 1114 مورخ 96/10/30 شورای حل اختالف شهریار 
حوزه هشتم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ صد و شش میلیون و نهصد هزار ریال به نرخ روز و مبلغ یک میلیون و چهارصد 
و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و عشر دولتی در 

حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:2517
شعبه هشتم شورای حل اختالف شهریار

دادنامه
خواهان: آقای مختار محمدی فرزند عزیز با وکالت آقای سروش تنهایی –جوانرود –

روبروی دادگستری  09188886388
خوانده: آقای مهدی قاسم لواردبیلی فرزند عظیم فعال مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی
با توجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:
رأی شورا

در خصوص دعوای آقای مختار محمدی ا وکالت آقای سروش تنهایی بطرفیت آقای 
مهدی قاسم لواردبیلی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 94/08958510 
عهده بانک پست بانک ایران شعبه ستارخان  به مبلغ 50/000/000 ریال تقدیمی 
از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه نکرده است  مستندا به مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م و تبصره 
ماده 2 قانون صدور چک دعوا را وارد دانسته و رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 690/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تمبر باطل شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1396/4/20 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از انقضای مدت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی جوانرود 

می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-صفرخانی

اگهی ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له: فرزاد پاریاد 

مشخصات محکوم علیه: محمد صنیعی 
به موجب رای شماره 9709978752900042 مورخ 97/02/01 شعبه 9 شورای حل 
اختالف شهرستان سنندج خوانده ملزم است با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
نسبت به انتقال سند رسمی سهم الشرکه شرکت برابر مبایعه نامه 92/2/1 دو سهم از 
شرکت سهامی خاص اهرام بتن آرای به نام خواهان اقدام نمایید همچنین محکوم است 
به پرداخت مبلغ 1/665/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/500/000 ریال بابت 

نیم عشر دولتی در حق دولت
مشارالیه مکلف است پس از انتشار این آگهی ظرف 10 روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و با انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر این صورت 

پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام ارسال خواهد شد.
م الف: 7358 مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان سنندج

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده 545/9/97  وقت رسیدگی: در روز 23 ماه 8 سال 97 ساعت 16:00 
خواهان: امید رحیمی خوانده: اسماعیل المعلی رامندی  خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 

آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف:2515
دبیر حوزه نهم شورای حل اختالف شهریار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  که  درخواستی  شرح  به  اهلل  حبیب  فرزند  کناری  زاده  زکریا  حسنعلی  آقای   
شماره970656 این شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که مرحومه سیده سکینه حسینی ساداتی فرزند سید مشهدی آقا به 
شماره شناسنامه 34 صادره از بابلسر در تاریخ92.3.29 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت و ی عبارتند از
 ا-  حسنعلی زکریا زاده کناری فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 109 پسر متوفی

2-  عذرا زکریا زاده کناری فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه4989293770 دختر 
متوفی

3-  تاج خانوم زکریا زاده کناری فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه4989369025 دختر 
متوفی 4- گلشاد زکریا زاده کناری فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه4988772055 

فرزند متوفی
5-  سراحی زکریا زاده کناری فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 4988772063فرزند 

متوفی 
و اال غیر اینک شورا  را پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید و هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به  این شورا  مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی 

صادر خواهد شد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در خصوص پرونده اجرائی 940355 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی روانسر به 
بابا و به زیان اردشیر کریمی ف مرحوم حیدر  سود آقای ظفر حیدری ف مرحوم 
دایر بر محکومیت مالی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد 
مال غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
برساند. مشخصات مال غیر منقول: برابر نامه شماره 2287 مورخ 97/5/30 صادره از 
اداره ثبت شهرستان روانسر در اجرای قوانین و مقررات گشت موقت میزان 3/7164 
هکتار اراضی مزروعی دیمی و در اجرای قوانین و مقررات گشت موقت میزان 5 هکتار 
اراضی مزروعی دیمی از پالک 401 اصلی واقع در قریه ملکشاه به مرحوم حیدر کریمی 
واگذار گردیده است که برابر نظریه کارشناس ارزش کل آن در قریه ملکشاه به مرحوم 
حیدر کریمی واگذار گردیده است که برابر نظریه کارشناس ارزش کل آن جمعا به مبلغ 
2/614/920/000 ریال برآورد گردیده که سهم آقای اردشیر کریمی به مبلغ سی و دو 
میلیون و ششصد و هشتاد و شش هزار و پانصد تومان برآورد گردیده است.ساعت و 
روز و محل مزایده: 1397/7/29 راست ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی 
شهرستان روانسر میباشد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در روانسر-میدان اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه انها 
از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 
مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگستریتودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب مزبور واریز کند. در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه 

مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان روانسر – بختیار شکری
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مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو 206هاج بک مدل 95 با شماره پالک 567ق92 
ایران 82 با شماره موتور 165A0066415و شماره شاسی NAAP03EE4GJ830210بنام 

مرتضی نوائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک پژو 206 مدل 93 با شماره پالک 426ص96 ایران 82 با 
شماره موتور 163B0105467و شماره شاسی NAAP13FE1EJ501327بنام علی 

بابل اکبر عزیزی افروزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا GTXi به شماره موتور 1524658 و شماره شاسی 
از درجه  ایران 69-886ج16 مفقود گردیده و  S1412285209103 و شماره پالک 

بهشهراعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه
 طبق ماده18آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی

بدینوسیله به شرکت آبهای نقره ای اروندسهامی خاص به شماره ثبت1630به نشانی 
خرمشهر مولوی جنب درب اداره بندرخرمشهرروبروی سردخانه آلفاابالغ می شودبانک 
سرمایه شعبه برج فرمان جهت وصول طلب خودبه مبلغ1/852/795/392ریال اصل 
وخسارت تاتاریخ89/5/27وازتاریخ مذکورتاروزوصول طبق مقررات به موجب سندرهنی 
شماره19729تنظیمی دفترخانه شماره482 تهران علیه شمااجرائیه صادرنموده وپرونده 
اجرائی بکالسه شماره6482)8902503(دراین اداره تشکیل شده وطبق اعالم اجرای 
ثبت خرمشهرآدرس شمابشرح متن سندفوق شناخته نشده وآدرس فعلی شمانیزبرای 
این اجرامشخص نمی باشدلذابه تقاضای وارده شماره1323299مورخ91/8/1بستانکارو 
طبق ماده18آیین نامه اجرامفاداجرائیه یک مرتبه دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
می  محسوب  روزابالغ  که  آگهی  انتشاراین  مدت10روزازتاریخ  ظرف  شودچنانچه 
گرددنسبت به پرداخت بدهی خوداقدامی ننمائیدموردوثیقه مندرج درسندرهنی فوق 
باتقاضای بستانکارپس ازارزیابی ازطریق مزایده فروخته وازحاصل فروش آن طلب 

بستانکاروحقوق دولتی استیفاء خواهدشد. شماره م.الف)9/659(
رئیس اداره سوم اجرای اسنادرسمی خرمشهر-نقیبی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000644هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا شهابی فرزند 
عباسقلی بشماره شناسنامه 1260 صادره از کرج در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 251/70 مترمربع پالک 561 فرعی از 165 اصلی واقع در 
مشکین آباد خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله کمالی و فتحعلی صمدی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11962م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده 459/3/97
وقت رسیدگی روز: مورخ 1397/08/20 ساعت 16/20 حوزه سوم شهریار

خواهان: احسان یاسبالغی
خوانده: بابک یزدان پناه

خواسته: مطالبه وجه
باتوجه به تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه شورای 
حل اختالف وقت رسیدگی تعیین گردیده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود./م.الف:2518
میالد رحیمی، رئیس شورای حل اختالف حوزه سوم شهریار

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001018هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید علی موسوی 
فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه 2 صادره از ساوه در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 219/32 مترمربع پالک 28 فرعی از 6 اصلی واقع در عباس آباد خریداری 
از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  97/11952م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن اگهی
خواهان/ شاکی ایرج امیری بوکالت میثم روندی بطرفیت محمد میرانی بخواسته مطالبه 
وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قصرشیرین نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
یک شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین واقع در قصرشیرین خیابان راه کربال 
میدان مهدیه ارجاع و به کالسه 9709988952100207  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 97.8.20  و ساعت 10:00 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست وکیل خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده فوق ذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  
وضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین 

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

خواهان/خواهان ها: آقای حسین احمدی
خوانده/خواندگان: آقای امین وهاب زاده فسقندیس خواسته: مطالبه طلب 

گردشکار: پس از وصول پرونده و باتوجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی 
قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسین احمدی بطرفیت آقای امین وهاب 
زاده فسقندیس بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت سه فقره چک 
درعهده   )96/9/30( و 820436   )96/8/30( )96/7/31(و 820435  بشماره 820434 
بانک اقتصاد نوین شعبه 17 شهریور بانضمام خسارات وارده باتوجه به عرضحال تسلیمی 
ومستندات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات 
بعمل آمده ازسوی آن شورا نظرباینکه وجوداصل چک ها درید خواهان وصدورگواهی 
عدم پرداخت ازبانک محال علیه حکایت ازاستقراردین بمیزان خواسته واشتغال ذمه 
خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه دارد وباتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان وبتجویزازماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست 
ووقت رسیدگی ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکت درجلسه 
شورا حاضرنگردیده ودلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی 
شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد 
وخدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله ازماده 9 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 310-313 قانون تجارت و 
مواد 198-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو 
هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون وسیصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف بیست روز 
قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:2524
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-سید عمارتاجیک

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  3846بشرح  شماره  شناسنامه  دارای  کریمی  گالره  خانم 
کالسه971222ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 

شادروان محمودکریمی بشناسنامه57درتاریخ15شهریور97
اقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:

1-طاهره کریمی،فرزندمحمود،ش ش:711،نسبت)فرزند(
2-اسمعیل کریمی،فرزندمحمود،ش ش:850،نسبت)فرزند(
3-جلیل کریمی،فرزندمحمود،ش ش:2179،نسبت)فرزند(
4-خلیل کریمی،فرزندمحمود،ش ش:2178،نسبت)فرزند(
5-گالره کریمی،فرزندمحمود،ش ش:3846،نسبت)فرزند(

حدیقه ذوالفقاری،فرزندسیدبهبود، ش ش:61،نسبت)همسر(
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی 
اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یکماه به 

شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد.
رئیس شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه مجوزارشاد:6706

ابالغ 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  9709981982600587شعبه  کالسه  پرونده 
فریدونکنار تصمیم نهایی شماره 9709971982601056خواهان آقای یداهلل. آرزم  فرزند 
عزت اهلل با وکالت آقای علیرضا ابراهیم تبار فرزند بهمن به نشانی فریدونکنار خیابان 
شهدا مقابل مسجد جامع پاساژ ولیعصر طبقه فوقانی و خانم منیژه بابانتاج دیوکالیی 
فرزند اسماعیل به نشانی استان مازندران شهرستان فریدونکنار خواندگان آقای مهدی 
اسدی فرزند محمود به نشانی استان مازندران شهرستان فریدونکنار شهر فریدونکنار 
روستای بنه کنار خانم فرشته قلجانی  فرزند عباس آقای امیر علی قنبری رند فرزند 
در  دادگاه  رای  مطالبه وجه چک  المکان خواسته  مجهول  نشانی  به  حسین همگی 
خصوص دعوی آقای یداهلل آزرم  فرزند عزت اهلل آقای ابراهیم تبار و خانم بابانتاج به 
طرفیت آقای مهدی اسدی فرزند محمود و امیر علی قنبری فرزند حسین و خانم فرشته 
قلجانی  فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه مبلغ 215 میلیون ریال با احتساب خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مستند ابرازی  وکیل محترم خواهان دو 
طغری چک به شماره های 481407-97.3.15و 566665-1397.4.25به عهده بانک 
تجارت بوده و مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری وجود سند تجاری و در ید دارنده 
ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد و خواندگان دعوی نیز در مقابل مستند ابرازی 
خواهان ایراد و دفاع به  عمل نیاورده است دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی خواندگان را تضامنا به پرداخت مبلغ بیان شده بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی همچنان حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید 
دایره اجرا مکلف است میزان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم محاسبه از محکوم علیه در یافت و به محکوم له پرداخت نماید رای دادگاه 
نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 غیابی است ظرف  20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری است ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار سید رضا باقریان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سعید پناهی برابر وکالتنامه های شماره 19566 مورخ 97/6/5 دفترخانه 63 شهریار 
که وکالت نامه فوق برابر نامه شماره139785652262000269 مورخ 97/7/3 مورد تائید 
قرار گرفته است باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود آن ذیل شماره 
رمز تصدیق 399492 شناسه یکتا 139702154420000634 مورخ 97/06/05 دفترخانه 
15 شهریار به تائید رسیده است از طرف آقای محمدعلی اوجاقلو که نام خانوادگی خود 
را به اسالمی نژاد تغییر داده است مدعی فقدان سندمالکیت ششدانگ یکباب مغازه واقع 
در طبقه اول به مساحت 10/85 متر مربع قطعه 136 تفکیکی به شماره پالک28777 
فرعی از 1 اصلی مفروز از 1553 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت 247208 صفحه 374 
دفتر 1720 بنام الیاس چنگیزی فوالدی ثبت و سند به شماره چاپی 413815-الف/16-

89 صادر و تسلیم شده است و برابر سند 5619 مورخ 90/7/24 دفترخانه 25 شهریار به 
محمدعلی اوجاقلو)که نام خانوادگی مالک به اسالمی نژاد تغییر یافته است انتقال یافته 
است و بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک فوق و با وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نشر این 
اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نماید در غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م.الف:2526
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار- سید مرتضی موسوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001027هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اقوزلو  
فرزند عربعلی بشماره شناسنامه 334 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 151/66 مترمربع پالک 270 فرعی از 361 اصلی واقع در محمدشهر خریداری 
از مالک رسمی آقایان شعبانعلی حسن پور و علی اصغر بیجانی و هوشنگ فرهت نژاد 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11955م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000649هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی شهابی فرزند 
عباسقلی بشماره شناسنامه 106 صادره از کرج در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 251/70 مترمربع پالک 561 فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله کمالی و فتحعلی صمدی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11963م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001023هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور مهدوی 
فر فرزند درویش علی بشماره شناسنامه 784 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 1344 مترمربع پالک 1541 فرعی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای برات با کمال محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11966م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001064هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مصطفی موسوی 
فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه 148 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 226/58 مترمربع پالک 28 و 254 فرعی از 6 اصلی واقع در عباس آباد 
خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 97/11949م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001012هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریبا آقاخانی 
فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه 718 صادره از ساوه در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 116/40 مترمربع پالک 1483 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری 
از مالک رسمی آقای جعفر علی صادقی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  97/11953م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  139760331057001025هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف 
السادات موسوی ایوانکی فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 25275 صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالک 656 فرعی از 362 اصلی 
واقع در محمدشهر خریداری از مالکین رسمی آقایان غالمرضا سرخیل، محمدعلی 
گودرزی، محمد سوداگر، جهانبخش گروسی و ابوالفضل طالبی پور محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/11957م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001014هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمود بهشتی 
فرزند نجف بشماره شناسنامه 393 صادره از شوشتر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 159/92 مترمربع پالک 1546 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای فریدون فوالدی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11954م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001013هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر زارعی پناهی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 7 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 279/65 مترمربع پالک 2003 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای علی رضائی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  97/11967م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000654هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی نظری فرزند 
علی رضا بشماره شناسنامه 4722 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 119 مترمربع از قطعه دوم پالک 28 فرعی از 360 اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی صفاری کوپایی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11948م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  139760331057001026هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد درم 
زاده محمدآبادی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 22 صادره از یزد در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 280 مترمربع پالک 34 فرعی از 361 اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  97/11965م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000658هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ماشاءاهلل اصفهانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 270 صادره از بیجار در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 102/96 مترمربع پالک 1795 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای اله داد ایلیات محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  97/11956م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده نوبت اول مال غیرمنقول
 در پرونده به کالسه 970107 محکوم علیه آقای عباسعلی احمدی به پرداخت مبلغ 
2439455111ریال و در پرونده به کالس 960095مبلغ 4518483655ریال در حق 
محکوم له آقای عباس حسین زاده و در دو پرونده مجموعا مبلغ 347896937ریال 
بابت هزینه اجرایی در حق دولت محکوم گردیده است بابت پرداخت محکوم به زمین 
شالیزاری محکوم  علیه واقع در روستای کرسیکال ضلع غربی کمربندی دابودشت 
فریدونکنار توقیف گردید بر اساس اوراق پرونده زمین فاقد سند رسمی میباشد زمین 
آقایی و  میرزا  آقای  راه دسترسی و زمین شالیزاری  به  از شمال  اربعه  دارای حدود 
معصومی از غرب به زمین شالیزاری آقای معصومی از جنوب به زمین آقای ذبیحی از 
شرق زمین آقای اصغری و حریم نهر زارعی معروف زن و مرد محدود می باشد اطراف 
زمین با مرز بتنی و مرز خاکی محدود شده است و در داخل آن نیز از دو حلقه چاه 
کشاورزی مشاهده می گردد مساحت زمین بر اساس برآورد کارشناسان و بر اساس 
محاسبه با دستگاه GPS13746متر مربع می باشد کارشناسان که پس از اعتراض به 
نظریه کارشناس بدوی انتخاب و از زمین بازدید نموده و آن را ارزیابی کرده اند زمین 
را به میزان8/934/900/000 ریال مورد ارزیابی قرار داده اند اجرای احکام دادگاه بنا به 
درخواست محکوم له در نظر دارد ملک فوق را از طریق مزایده حضور در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه دابودشت و با شروع از ساعت 9 الی 11 در تاریخ 97/7/29روز 
یکشنبه و با شروع  از قیمت کارشناسی و ملک به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
خواهد شد برنده مزایده می بایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  پرداخت 
نماید و الباقی را ظرف مدت یکماه توریع  نماید در غیر اینصورت 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین و خریداران می توانند تا 

5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید به عمل آورند
 مدیر اجرا ی احکام مدنی دادگاه دابودشت 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001022هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام ترکاشوند فرزند 
حسن رضا بشماره شناسنامه 716 صادره از خرمشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 120/00 مترمربع پالک 703 فرعی از 365 اصلی واقع 
در مهرشهر، گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای حسین عسگری محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11960م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 ابالغ وقت رسیدگی 
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي حامد هاشم خاني - هوشنگ 

لسان سلماسي -سید مجید هاشمي
 خواهان آقاي خالد بانیان دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي حامد هاشم خاني - 
ابطال سند )موضوع سند  به خواسته  لسان سلماسي -سید مجید هاشمي  هوشنگ 
سند  )موضوع  سند  ابطال   - است(  مالي  سند  )موضوع  سند  ابطال   - است(  مالي 
مالي است( - دستور موقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982640300545 شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1398/03/27 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خواندگان حامد هاشم 
خاني - هوشنگ لسان سلماسی سید مجید هاشمي و در خواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خواندگان حامد هاشم خاني - 
هوشنگ لسان سلماسي - سید مجید هاشمي ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./م.الف:2522
 دادگاه حقوقي شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار - سحري

استان تهران - شهرستان شهریار بلوار شهید کلهر - شهرک اداري
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اختصاص بیش از 2 میلیارد تومان برای فقرزدایی 

 سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، از اختصاص 2 میلیارد 
و 200 میلیون تومان برای فقرزدایی و زیرپوشش قراردادن جامعه هدف 
به کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی 
در آیین افتتاح مرکز جامع توابخشی سرپل ذهاب افزود: هم اکنون 39 
هزار تن از افراد معلول و زنان سرپرست خانوار زیرپوشش خدمات 
بهزیستی قرار دارند که 20 هزار تن از معلوالن جدید نیز به این آمار 
اضافه شدند که به تازگی از خدمات حمایتی برخوردار شده اند و اگر 
معلولی از غربالگری جا مانده نسبت به تحت پوشش قراردادن او اقدام 
خواهیم کرد.وی اظهار داشت : در کشورمان یک میلیون و 400 هزار 
معلول معلول وجود دارد که 65 درصد آن ها را مردان و 35 درصد را 
زنان تشکیل می دهند که 55 درصد معلولیت ها را جسمی ، ذهنی و 
حرکتی شامل می شود.به گفته وی، 2 هزار و 200 واحد مددجویان 
بهزیستی در مناطق زلزله زده تخریب شد که 712 واحد آن تکمیل 
و مابقی واحدهای روستایی افراد تحت پوشش نیز تا آذر ماه تحویل 
مالکان می شود و مابقی نیز در کمترین زمان تکمیل خواهد شد.معاون 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز مرکز جامع توانبخشی سرپل ذهاب را 
شامل بخش های کار درمانی ، گفتار درمانی ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی 
و شنوایی سنجی برای ارائه خدمات رسانی به افراد معلول در زیربنای 
یک هزار متر مربع خبر داد.مهدی کرباسیان ، هزینه اجرای این طرح را 
حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد.نماینده مردم قصرشیرین 
، سرپل ذهاب و گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: برخی 
با سیاه نمایی و بزرگنمایی مشکالت در مناطق زلزله زده قصد زیرسوال 
بردن خدمات ارائه شده از سوی دولت را دارند که این به دور از انصاف 
است.فرهاد تجری افزود: دولت از ابتدای وقوع زلزله پای کار بوده و 
خدمات چشمگیری به مناطق مختلف آسیب دیده استان ارائه کرده و 
این اقدام ها همچنان ادامه دارد.وی اظهار داشت: در بازدید امروز وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت از مناطق زلزله زده دستوراتی برای تامین 
مصالح مورد نیاز زلزله زدگان با هدف تسریع بخشیدن به ساخت و 
سازها و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی صادر شد.مدیر کل بهزبستی 
استان کرمانشاه نیز گفت: با افتتاح مرکز جامع توانبخشی سرپل ذهاب 
به یک هزار و 200 معلول در این شهرستان و چهار هزار و 800 معلول 
در شهرستان های همجوار خدماتی همچون گفتار درمانی ، کاردرمانی 
، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی و شنوایی سنجی به منظور توانمند سازی 

معلوالن در جامعه ارائه می شود.

30درصد ایرانیان داراي کبد چرب هستند

 عضو پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: درحال 
حاضر 30 درصد ایرانی ها مبتال به کبد چرب هستند و این بیماری در زنان 
بیشتر از مردان شایع است.مهدی صابری فیروزی افزود: وجود چربی در کبد 
هر انسانی طبیعی است اما اگر کبدی دارای پنج تا 10 درصد چربی باشد، به 
آن کبد چرب می گویند که به رغم عوارض خطرناکی که دارد، هیچ عالمت 
هشداردهنده ای در مراحل اولیه ابتال ندارد.وی ادامه داد: زمانی که این بیماری 
تاثیرات منفی بر عملکرد کبد ایجاد می کند، با عالیمی مانند احساس ضعف، 
خستگی و کاهش وزن بروز می کند. بی اشتهایی و درد شکمی نیز از عالیم 
دیگر این بیماری است.به گفته صابری، بیماری کبد چرب همراه با التهاب 
است که این التهاب با از بین رفتن سلول های کبدی همراه می شود و اگر 
درمان نشود، سیروز )سرطان( کبد را به دنبال دارد.وی خاطرنشان کرد: اگر 
کبد چرب به نارسایی کبد منجر شود، عالیمی مثل شکم متورم و پر از مایع، 

زردی پوست و چشم، گیجی و خونریزی را ایجاد می کند.

خبر

امنیت مردم خط قرمز ناجا است

فرمانــده نیروی انتظامی امنیــت مردم را خط 
قرمز نیروهای مســلح و ناجا اعالم کرد. سردار 
حسین اشتری در نخســتین روز از هفته ناجا 
با حضــور در نماز جمعه تهــران گفت: نیروی 
انتظامی با شــعار »پلیس مقتدر، امین مردم« 
برنامه های خود در هفته ناجا را آغاز کرد و ان 
شــاءاهلل در کنار مردم و برای آسایش و آرامش 
مردم همچون گذشــته تا پای جان ایســتاده 
اســت.وی با بیان اینکه نماز جمعه محلی برای 
همایش هفتگی امت مســلمان و اطالع رسانی 
به مردم اســت، گفت: به همین دلیل هم شروع 
هفته ناجا را با حضور در نمازهای جمعه تهران 
و سراسر کشور آغاز کردیم.سردار اشتری ادامه 
داد: در سالی که گذشت فرزندان مردم در ناجا 
اقدامات شایســته ای را برای امنیت و آسایش 
بیشــتر این مردم انجام دادنــد، در برخورد با 
جرائم و پیشــگیری ازجرائم ما توفیقات زیادی 
را در فضای حقیقی و مجازی داشــتیم و آمار و 
گزارش ها حاکی از رشد اقدامات پلیس و کاهش 
جرائــم در برخی حوزه ها بود کــه امیدواریم با 
همت مضاعف به نقطه مطلوب که با آن فاصله 
داریم نزدیک شــده و رضایت مردم را به دست 
بیاوریم.وی با بیان اینکه یکی از اولویت های ناجا 
حفظ و ارتقاء امنیت در جامعه اســت، گفت: به 
حمداهلل امنیتی مثال زدنی و بی نظیر در کشور 
ما حاکم اســت و از مرزهای خشکی و دریایی 
تا شــهرها و روستاها و جاده ها به دلیل حضور 
نیروهای مسلح از ارتش قهرمان و سپاه مجاهد 
و نیروهای خدوم انتظامی امنیت برقرار اســت.

سردار اشتری خط قرمز ناجا و نیروهای مسلح 
را امنیت مردم دانست و تصریح کرد: کسانی که 
درصدد اخالل در نظم و امینت کشــور هستند 
بدانند در هرگوشــه ای از کشور قصد برهم زدن 
نظم و امنیت را داشــته باشند با پنچه فوالدین 
با آنها برخورد خواهد شد.فرمانده ناجا با تاکید 
بر اینکه ناجا آمادگی کامل دارد که برای امنیت 
مردم وقت گذاشــته و برنامه ریزی کند، گفت: 
با استفاده از نیروهای متدین، مجاهد و تالشگر 
هرروز ایــن امنیت را ارتقاء خواهیم بخشــید.

وی با بیان اینکه از همه مســئوالن و دســتگاه 
هــای ذیربط می خواهیم که بــا ناجا همکاری 
کنند، ادامه داد: مــا در عرصه امنیت اخالقی، 
امنیت اقتصادی و ... نیاز به همکاری دســتگاه 
های مختلف داریم. امروز 2۶ دستگاه با مصوبه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در عرصه امنیت 
فرهنگی و اخالقی مســئولیت دارند اما برخی 
دســتگاه ها وظایف خود را انجام نمی دهند و 

ناجا به تنهایی مشغول اجرای قانون است

خبر

وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی 
همسو با ارتقای شایستگی های نیروی انسانی 
و کمک به نظام پرداخت تدوین شد که الیحه 
تایید به دولت اعطا شد و  آن تنظیم و برای 
کلیات آن در کار گروهی یکی از کمیسیون های 
تخصصی دولت به تصویب رسیده و در آینده 
نزدیک برای تصویب به مجلس ارائه خواهد 

شد.
 سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
به  تبریک سال تحصیلی جدید  تهران هزینه 
دانش آموزان، خانواده ها و فرهنگیان و همچنین 
تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: آموزش 
دستگاه  ترین  زیربنایی  عنوان  به  پرورش  و 
کشور و مولد سرمایه انسانی و کانون اساسی 
برای  را  آینده، نفش مهمی  دنیای  برای خلق 
رسیدن جامعه به پیشرفت و توسعه داراست 
و این مهم صرفاً از مسیر آموزش و پرورش 
و مدارس محقق می شود.وی ادامه داد: از این 
رو به فرمایش مقام معظم رهبری آموزش و 
پرورش دستگاهی سرمایه ای است و دستگاهی 

هزینه ای نیست.
بطحایی اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش 
در سال تحصیلی گذشته برنامه های خود را بر 
گرفته از سیاست ها و راهکارهای سند تحول 

بنیادین که نقشه راه آموزش و پرورش برای 
پیشرفت و توسعه است از دو مسیر و از دو 
منظر طراحی و به اجرا درآورد.وی با بیان اینکه 
اداره  نحوه  و  مدیریت  در  تحول  اول  مسیر 
راستا  این  در  گفت:  بود،  پرورش  و  آموزش 
مهمترین برنامه حرکت جدی به سمت مدرسه 
مدرسه  به  بودن  بخشی  کانونیت  و  محوری 
است زیرا مدرسه مهم ترین رکن تعلیم و تربیت 
و کانون اصلی آموزش و پرورش است.وزیر 
آموزش و پرورش اضافه کرد: مدرسه به عنوان 

کانون تربیتی محله باید با محیط بیرونی و محله 
خودش تعامل موثر داشته باشد و برنامه هایی که 
در این راستا به اجرا در آمده است تالش دارد 
نقش و جایگاه مدرسه را بر اساس سند تحول 
بنیادین به جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری 
اینکه  بیان  با  کند.وی  نزدیک  خود  شایسته 
البته  رویکرد دوم که به موازات مسیر اول و 
با اهمیت باالتری از مسیر اول نسب به روش 
و مدیریت آموزش و پرورش دنبال می شود، 
درسی،  برنامه های  متن  و  محتوا  در  تحول 

مهمترین  افزود:  است،  پرورشی  و  آموزشی 
کرد،  پیدا  اولویت  راستا  این  در  که  برنامه ای 
گسترش مهارت آموزی در مدارس است که 
دانش آموزان باید مهارت هایی را که بر اساس 
الگوی ایرانی و اسالمی طراحی می شود  و به 

اجرا در می آید، فرا گیرند.
بطحایی اضافه کرد: به ویژه در شرایط امروزی 
در حوزه های فردی و اجتماعی آنها نیاز دارند 
که بتوانند راه و رسم زندگی را بیشتر تمرین 
به بزرگتر، دشمن  کنند مواردی چون احترام 
شناسی و دشمن ستیزی، همکاری و همکاری 
از  دیگر  ارزشی  برنامه  ده ها  و  تعالی  برای 
برنامه های آموزش  باید در  مواردی است که 
و پرورشی در مدرسه تمرین شود از این رو 
گسترش برنامه های پرورشی و سهم آن در 
مدرسه از اولویت های تحول در محتوای برنامه 
های درسی و آموزشی است.وی ادامه داد: در 
کنار آموزش های مذکور، آموزش مهارت های 
پایه به نحوی که دانش آموزان حداقل به یک 
مهارت الزم دست یابند که بتوانند با استفاده 
از آن به یک شغل مناسب و موثر در جامعه 
سال  در  و  شود  می  دنبال  بورزند،  اشتغال 
تحصیلی جاری تمامی دانش آموزان دوره اول 
متوسطه در 10 درصد مدارس تحت پوشش 

این طرح قرار گرفتند .

اجرای طرح مهارت پایه در 10 درصد مدارس متوسطه اول

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران گفت: دادخواست 
دعاوی  پرونده های  صدر  در  مهریه  اقساط  پرداخت  تعدیل 

خانوادگی در مجتمع قضایی خانواده در تهران است.
عباس پوریانی افزود: با توجه به نوسانات و افزایش قیمت سکه، 
 با افزایش ورودی دادخواست های تعدیل پرداخت اقساط مهریه 

مواجه هستیم.
رتبه  در  نیز  از سوی زوجه  نفقه  مطالبه  وی گفت: درخواست 

بعدی پرونده های دعاوی خانوادگی قرار دارد.
برای  ناتوانی  قانون، زوج در صورت  بر اساس  افزود:  پوریانی 
تقسیط  تقاضای  و  اعسار  درخواست  می تواند  مهریه،  پرداخت 
پرداخت مهریه را به مراجع قضایی ارائه کند ضمن این که در 
صورت وجود مشکالت مالی بعد از صدور حکم هم می تواند 

تعدیل تقسیط مهریه را از دادگاه درخواست کند.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران تأکید کرد: پذیرش 
تقاضای تعدیل اقساط مهریه در دادگاه، شرایطی دارد که قاضی 
پس از اثبات و احراز اعسار محکوم علیه و با توجه به وضعیت و 
نوسانات قیمت سکه در این رابطه حکم مقتضی را صادر می کند.

مهريه در صدر پرونده هاي 

خانواديگ دادگاهها

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: طی 4 سال گذشته، 1.5 
میلیون نفر از آمار بیسوادان کشور کاهش یافته است.

علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اظهار  کرد: در پنج 
سال گذشته بیش از 140 پژوهش در موضوعات مختلف سواد 

آموزی انجام شده است. 
وی ادامه داد: یکی از سیاست های عام سازمان نهضت سوادآموزی، 
حرکت از گروه های عام به سوی گروه های خاص است لذا بسته 
ویژه ای در قالب طرح آموزش زنان و دختران عشایر و روستایی 
مطرح شد.باقرزاده بیان کرد: در حال حاضر در گروه سنی 10 تا 49 
سال نرخ باسوادی 96 درصد است که در این راستا 12 استان کشور 
دارای نرخ باسوادی باالی 97 درصد و 7 استان نیز باالی 98 درصد 
است اما بازهم یک میلیون و 300 هزار بیسواد در کشور به غیر از اتباع 
خارجی شناسایی شده اند.وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته 414 
جلسه سواد آموزی با 2 هزار و 360 مصوبه مهم در راستای حمایت 
از امر سواد آموزی در کشور برگزار شده است، افزود: هر چند که به 
واسطه برگزاری این جلسات 1.5 میلیون نفر از آمار بیسوادان کشور 
کاهش یافته اما در برخی استان ها باید اقدامات جدی تری انجام گیرد.

کاهش ۱.۵ میلیون نفر از آمار 
بیسوادی در کشور

رییس اورژانس کشور با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 
7 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان باخته اند، گفت: اولین 
علت مرگ در سنین 15 تا 17 سال، حوادث رانندگی است. 
قربانیان  یادبود  دومین همایش  در  کولیوند   پیرحسین  دکتر 
در  قربانی  مدل  دو  با  اینکه  به  اشاره  با  رانندگی  حوادث 
حوادث ترافیکی ویژه کودکان مواجه هستیم،   گفت: اولین 
دسته، قربانیانی هستند که به صورت ناخودآگاه دچار حادثه 
شده و حتی ممکن است جان خود را از دست دهند.  اولین 
علت مرگ در رنج سنی 15 تا 17 سال حوادث ترافیکی است.

کولیوند با بیان اینکه در سنین 10 تا 14 سال، سومین علت 
مرگ حوادث ترافیکی است، گفت: همچین در رنج سنی 5 
تا 9 سال حوادث رانندگی چهارمین علت مرگ است.وی با 
اشاره به اینکه دسته دومین قربانیان در حوادث رانندگی کسانی 
هستند که به طور غیر مستقیم قربانی می شوند، گفت: برای مثال 
فرزندی که پدر، مادر یا سایر اعضای خانواده خود را از دست 
تا مدت ها دچار  این قشر  این دسته هستند.   می دهند جزو 

مشکالت روحی و روانی می شوند. 

۷هزار تن قرابین تصادفات

 در کشور از ابتدای امسال

 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی چمستان
   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
1390.9.20 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده 
یک قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی ..چمستان..... مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد 
مرحله ششم سال 97 

بخش 1 
آباد پالک 8 اصلی  امیر  متقاضیان واقع در قریه  امالک 

بخش 1 
دانگ  شش  به  نسبت  آذری  ابراهیم  آقای  فرعی   259
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت284.70 
مترمربع واقع در. قریه  امیرآباد خریداری از رمضانعلی 

حسن نیا مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک 9 اصلی 

بخش یک 
 318 فرعی آقای علیرضا رضایی نسبت به یک دانگ 
و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 219.35متر مربع واقع در قریه گیالنده  

خریداری از سیروس نجفی مالک رسمی 
 318 فرعی آقای ناصر رضایی نسبت به یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت 219.35مترمربع واقع در قریه گیالنده خریداری 

از سیروس نجفی مالک رسمی 
 318 فرعی آقای کامران غالمرضا محمدی  مقدم نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت219.35 مترمربع واقع در قریه گیالنده 

خریداری از سیروس نجفی مالک رسمی  
آباد پالک 14  قریه سعادت  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش یک  
114 فرعی آقای اردشیر اکبری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت1470.20 متر 
مربع که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع 
اصغر مشهدی  از علی  آباد خریداری  قریه سعادت  در 

مالک رسمی 
شش  به  نسبت  دهقان  رضا  علی  آقای  فرعی   115  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
463.88متر مربع که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف 
می باشد واقع در قریه سعادت آباد خریداری از رضا علیان 

نژادی و مهدی حاجی حسینی مالک رسمی 
 116 فرعی آقای علیرضا دهقان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت431.67 متر 
مربع که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع 
در قریه سعادت آباد خریداری از مهدی حاجی حسینی 

مالک رسمی  
امالک متقاضیان  واقع در قریه کچلده  پالک 15 اصلی 

بخش یک 
 219 فرعی اقای جواد صالح  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت260.52 متر 
مربع که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع 
در قریه کچلده  خریداری از طهماسقلی غالم پور مالک 

رسمی 
 220 فرعی خانم توران عباسی عالئی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت 
251.05متر مربع که مقدار 40. سیر مشاع عرصه وقف  
می باشد واقع در قریه کچلده  خریداری از صمد اعظمی 

مالک رسمی 
 امالک متقاضیان  واقع در قریه باریکال پالک 20 اصلی 

بخش یک  

به  نسبت  بالوئی   عبداللهی  بهرام  آقای  152فرعی  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت271.90 مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری 

از وحید بکلین مالک رسمی  
 153 فرعی خانم ثریا ابراهیمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 215.40مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از مصطفی سلیمانی مالک 

رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک 21 اصلی 

بخش 1 
شش  به  نسبت  صارمی  محمد  آقای  فرعی   122  
با ساختمان احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
از  298.41مترمربع واقع در قریه ورازده علیا خریداری 

وحید ضرغامی مالک رسمی  
123 فرعی آقای منوچهر حسن زاده نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین و ساختمان احداثی به مساحت254.30 
شهرام  از  علیا خریداری  ورازده  قریه  در  واقع  مترمربع 

حیدری و بهنام  حبیبی مالک رسمی  
124 فرعی آقای عبداهلل ابراهیمی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت298.90 
از سیده   مترمربع واقع در. قریه  ورازده علیا خریداری 

سادات کاشانی و محمد کریم محمدی مالک رسمی  
 امالک متقاضیان  واقع در قریه  دارکال پالک 22 اصلی 

بخش 1  
به  اله  کوهی نسبت  فاطمه صادقی  192 فرعی  خانم 
به  احداثی  ساختمان  با   زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت201.16 مترمربع واقع در قریه  دار کال خریداری 

از سید روح اهلل حسینی مالک رسمی  
 193 فرعی خانم فاطمه میرحسنی واحد نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
236.00مترمربع واقع در قریه دار کال خریداری از فرحناز 

امیری  مالک رسمی 
  امالک متقاضیان  واقع در قریه رزک  پالک 24 اصلی 

بخش یک  
 93 فرعی  خانم اعظم السادات میرزا اسمعیل چاوشی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
مشاع  سیر   80 مقدار  که  مترمربع  مساحت238.44  به 
عرصه وقف می باشد واقع در قریه رزک خریداری از 

مژده فراهانی مالک رسمی   
اصلی   30 پالک  بلویج  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 1 
شش  به  نسبت  آبادی  کریم  برات  آقای  فرعی   118  
دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
255.00مترمربع واقع در قریه بلو یچ خریداری از محمد 

مومنی  و پیمان هادی آهنگری مالک رسمی   
 119 فرعی  آقای عباسعلی پرتو سعد نسبت به شش دانگ 
مساحت523.98  به  احداثی  اطاقک  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع واقع در قریه بلویچ خریداری از مهدی اعظمی 

فر مالک رسمی   
بخش 2 

 امالک متقاضیان واقع در قریه  میرنا پالک 4 اصلی بخش 
  2

 49 فرعی آقای امیر مقدم فرد نسبت به ششدانگ یک  
مساحت740.74  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه 
مترمربع واقع در قریه میرنا خریداری از علیرضا دهقان 

مالک رسمی 
  50 فرعی آقای علی رضا دهقان نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت352.60 
مترمربع واقع در قریه میرنا خریداری از گل مراد خدائی  

و کیومرث بختیاری مالک رسمی  
اصلی  پالک 5  افراده   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

بخش2
 56 فرعی  آقای ابوالفضل غلچه ارغوان نسبت به شش 

با ساختمان احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
573.48متر مربع که مقدار 60 سیر مشاع عرصه وقف 
می باشد واقع در قریه افراده  خریداری از بهروز کاظمی 

مالک رسمی 
  امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک 6 اصلی بخش 

  2
 86 فرعی آقای فریبرز یزدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 4082.7 مترمربع واقع در قریه 

ایرکا خریداری از حبیب اهلل یزدی مالک رسمی  
 87 فرعی  خانم حمیرا هدایتی نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از احمد  ایرکا خریداری  356.84مترمربع واقع در قریه 

نیک نژاد مالک رسمی  
دانگ  شش  به  نسبت  راندی  ناصر  آقای  فرعی    88  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت267.18 
مترمربع واقع در قریه ایرکا خریداری از سید مهدی بنی 

طبا مالک رسمی 
  امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد پالک 12 اصلی 

بخش 2 
  202 فرعی آقای سید محسن یحیی نژاد شیاده نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 5546.43مترمربع 
واقع در قریه علی آباد خریداری از  حسین خطیبی مالک 

رسمی  
دانگ  به شش  نسبت  میالد خطیبی  آقای  فرعی   203 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 294.34 
مترمربع واقع در قریه علی آباد خریداری از مسعود خطیبی 

مالک رسمی  
 204 فرعی  خانم لیال اکبری سارزی  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت534.76 
اسفندیار  از  خریداری  آباد  علی  قریه  در  واقع  مترمربع 

خطیبی  مالک رسمی  
 205 فرعی خانم سعاده ضیائ زاده   نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین و ساختمان احداثی به مساحت 
256.64مترمربع واقع در قریه علی آباد خریداری از فرشاد 

نعمتی و حسین افرازنده مالک رسمی 
 بخش 11 

 امالک متقاضیان واقع در قریه آزاد کاج کش محله پالک 
3 اصلی بخش 11  

دانگ  به شش  نسبت  اهلل سوری  آقای حبیب  فرعی   3
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
386.19مترمربع واقع در قریه  کش محله خریداری از 

حسن حشمت پور و ناصر ولی پور مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال پالک 12 اصلی 

بخش 11 
 106 فرعی آقای سید جالل کیوانیان  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت503.90 
بهروز  از  خریداری  باغبانکال  قریه  در  واقع  مترمربع 

قاسمیان مالک رسمی   
شش  به  نسبت  هژبری  ریحانه  خانم  فرعی   107
با ساختمان احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
185.50مترمربع واقع در قریه باغبانکال خریداری از نعمت 

اهلل علی پور مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه اناده  پالک 15 اصلی بخش 

  11
275فر عی آقای هادی ابراهیم زاده نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 273.26مترمربع واقع در قریه 

اناده خریداری از آرمان اسماعیلی مالک رسمی  
شش  به  نسبت  پرست  یزدان  جواد  آقای  فرعی   276
با ساختمان احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
نوراهلل  از  اناده خریداری  قریه  در  واقع  247.92مترمربع 

یزدانی مالک رسمی  
دانگ  شش  به  نسبت  اسدی  یونس  آقای  فرعی   277
به  احداث  حال  در  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 

مساحت455.08  مترمربع واقع در قریه اناده  خریداری از 
محمد سیفی مرزان  مالک رسمی   

278 فرعی آقای نوریک  نظریان  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 501.40 
مترمربع واقع در قریه اناده  خریداری از کورش عقا و 

بهروز قاسمیان مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در چمازکال  پالک 19 اصلی بخش 

  11
به ششدانگ  نسبت  اکبری  احمدرضا  آقای  فرعی   395
یک  قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت165.90  
مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری از ناصر علی 

پور مالک رسمی  
به ششدانگ  نسبت  قربانی   فریده  فرعی  خانم   396 
یک  قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت240.23 
مترمربع واقع درقریه چمازکال  واگذاری از وارث مرحوم 

حسین خان محمدی مالک رسمی   
قریه مرداب پالک 24 اصلی  متقاضیان واقع در  امالک 

بخش 11   
دانگ  به شش  نسبت  طنی   با  حامد  آقای  فرعی   255
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت278.37 
مترمربع واقع درمرداب خریداری از طیبه سرجویی  مالک 

رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک 33 اصلی 

بخش 11   
918 فرعی  خانم فرخنده رخشانی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت 126.30متر مربع واقع در قریه کردآباد خریداری 

از  فریبا پورمنصوری مالک رسمی 
  918 فرعی خانم میترا موسوی قهفرخی  نسبت به سه 
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ 
احداثی به مساحت136.30 مترمربع واقع در قریه کردآباد 

خریداری از فریبا پورمنصوری مالک رسمی   
919 فرعی  آقای حمیدرضا رنجبر نسبت به ششدانگ 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 356.00مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد خریداری از مرتضی رنجبر مالک 

رسمی 
 920 فرعی  خانم مریم طهماسبی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت282.00 
مترمربع واقع در قریه  کرد آباد خریداری از مرتضی رنجبر 

مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال پالک 35 اصلی 

بخش 11   
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  شریفی  مهدی  آقای   538
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از 
مساحت268.76 مترمربع واقع در قریه سیدکال خریداری 

از سید جواد سجادی مالک رسمی  
 538 فرعی خانم زهرا رضایی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
268.76مترمربع واقع در قریه سیدکال خریداری از سید 

جواد سجادی مالک رسمی   
شش  به  نسبت  آریایی  حبیب اهلل  آقای  فرعی   539
مساحت  به  احداثی  اطاق  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
236.70مترمربع واقع در قریه سیدکال خریداری از علی 

نعیمی مالک رسمی   
امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک 36 

اصلی بخش 11  
 115 فرعی خانم ایران دانش نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت330.14 متر 
سید  از  خریداری  علیکال  شیخ  قریه  در  واقع  به  مربع 

علیرضا عقیلی مالک رسمی 
نسبت  لنگرودی  پور  زارع  مهدیه  خانم  فرعی    116  
به  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  دانگ یک  به شش 
علیکال   شیخ  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت330.26 

خریداری از صادق کیا مالک رسمی   
117 فرعی  آقای محمد اصفهانی پور نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت228.37 
مترمربع واقع درقریه شیخ علیکال خریداری از محمد رضا 

دیوساالر مالک رسمی 
  امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک 38 اصلی 

بخش 11   
شش  به  نسبت  ابراهیمی  محمد  آقای  فرعی   103
با ساختمان احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
292.75مترمربع واقع در قریه نانواکال واگذاری از احمد 

ابراهیمی مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک 41 اصلی 

بخش 11  
 236 فرعی  آقای حبیب اهلل ناظم نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت200.00 
مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از حسن فالح 

مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک 47 اصلی 

بخش 11  
شش  به  نسبت  توکلی  محبوبه  خانم  فرعی   585  
با ساختمان احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
از  آباد خریداری  عبداهلل  قریه  در  واقع  270.86مترمربع 

یوسف اسدی و میران توکلی مالک رسمی   
دانگ  شش  به  نسبت  توکلی  میران  آقای  فرعی   586
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت274.94 
مترمربع واقع در قریه عبد اله  آباد خریداری از یوسف 

اسدی مالک رسمی  
 587 فرعی آقای حسن توکلی نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
از  آباد خریداری  عبداهلل  قریه  در  واقع  318.47مترمربع 

یوسف اسدی و میران توکلی مالک رسمی  
دانگ  دو  به  نسبت  توکلی  حسین  آقای  فرعی   587  
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
آباد  عبداهلل  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت318.47  به 

خریداری از یوسف اسدی و میران توکلی مالک رسمی
 587 فرعی آقای عباس توکلی نسبت به دو دانگ مشاع 
به  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  دانگ یک  از شش 
آباد  اهلل   عبد  قریه  در  واقع  318.47مترمربع  مساحت 
خریداری از یوسف اسدی و میران توکلی مالک رسمی 

  588 فرعی خانم اکرم عبدالحی نسبت به شش دانگ 
مغازه  بر  مشتمل  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
آباد  عبداهلل  قریه  در  واقع  93.92مترمربع  مساحت  به 
شهرداری  و  حیدری  رضا  و  غالمحسین  از  خریداری 

چمستان مالک رسمی  
دانگ  شش  نسبت  به  باقری  اعظم  خانم  فرعی    589
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  آباد خریداری  عبداهلل  قریه  در  واقع  210.00مترمربع 

اصغر حیدری مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان پالک 54 اصلی 

بخش 11 
 234 فرعی آقای رضا مرادی نسبت به شش دانگ یک 
مساحت261.53  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه 
مترمربع واقع در قریه لسفیجان خریداری از محمد رزم 
جو و شرکت تعاونی مرغ گوشتی لسفیجان مالک رسمی  
 235 فرعی آقای اسماعیل توکلی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 221.10 
مترمربع واقع در قریه لسفیجان خریداری از محمد علی 

واحدی مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان پالک 56 اصلی 

بخش 11  
318 فرعی آقای امید حسینی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 83.70مترمربع 
واقع در قریه هالپان  خریداری از سید قاسم و مرتضی 

حسینی مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک 57 اصلی 

بخش 11   
2059 فرعی  آقای علی اصغر رستمی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت 226.90مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری 

از ستار صالح نیا مالک رسمی  
 2059 فرعی  آقای قربانعلی رستمی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
چمستان  شهر  در  واقع  مترمربع   226.90 مساحت  به 

خریداری از ستار صالح نیا  مالک رسمی  
2060 فرعی  آقای ناصر نصیری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت301.35 
مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری از قدرت اهلل 

نصیری مالک رسمی  
شش  به  نسبت  توسلی  راحله  خانم  فرعی   2061  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  چمستان  شهر  در  واقع  219.30مترمربع 

غالمحسین توسلی مالک رسمی  
آباد پالک 100  نعمت  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش 11   
437 فرعی آقای منوچهر فامیلی نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  آباد خریداری  نعمت  قریه  در  واقع  935.00مترمربع 

ابوالفضل اسدی و امیر شایان شریفیان مالک رسمی   
دانگ  شش  به  نسبت  آباریان  جنان  خانم  فرعی   438
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  آباد خریداری  نعمت  قریه  در  واقع  257.76مترمربع 

فرزانه قدیرلی رازلیقی مالک رسمی  
 439 فرعی خانم سپیده رحمانی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت204.95  
مهدی  از  خریداری  آباد  نعمت  قریه  در  واقع  مترمربع 

کلیجی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی و/ کثیر االنتشار درشهر ها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
ارائه  گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت  ، واحد  حدود 

اختصاصی منتشر می نماید . 
م. الف97/780035

تاریخ انتشار نوبت اول 97.6.31 
تاریخ انتشار نوبت دوم  97.7.14      

 رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان 
 سید عباد شانه دشتی 
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شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز حائز رتبه برتر شد

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز موفق 
به کسب رتبه اول )عالي( ارزیابي عملکرد مناطق 37 گانه 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران در شش ماهه 

دوم سال 1396 شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز، عملکرد شش ماهه مناطق 37 گانه شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران در سیزده حوزه از 
مدیریت ها و ادارات در قالب 42 شاخص مورد ارزیابي 
قرار گرفته  که منطقه البرز حائز رتبه اول در بین مناطق گروه 
C و بیشترین امتیاز در بین 37 منطقه در سرتاسر کشور 
شده است.در این دوره از ارزیابي عملکرد مناطق، شاخص 
هاي مختلف در حوزه هاي عملیات، HSE ، مهندسي 
و طرح ها، سامانه هوشمند، تأمین و توزیع، برنامه ریزي، 
CNG ، منابع انساني، امورمالي، بازرگاني، صادرات و 
واردات، روابط عمومي، پژوهش، توسعه و فناوري بررسي 
و مناطق برتر مشخص و معرفي شدند.با توجه به تفاوتهاي 
موجود در ظرفیت ها و مسؤولیت ها، مناطق 37 گانه 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران به 3 گروه بر 
پایه هاي سازماني D ،  C و B تفکیک شده اند که عملکرد 
هر گروه به طور مستقل در سه رتبه عالي، بسیارخوب و 

خوب ارزیابي مي شود.

چاره ای جز تامین آب شیرین
 از محل دریا نداریم

معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور گفت: با وضعیت کنونی خشکسالی و تغییر 
اقلیم موجود، چاره ای جز رفتن به سمت تامین آب شیرین 

از محل آب دریا نخواهیم داشت.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، حمیدرضا کشفی معاون 
راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور گفت: تا افق سال 1400 تامین 600 هزار 
مترمکعب آب در شبانه روز را در برنامه داریم. وی ادامه 
داد: مطالعاتی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در این زمینه انجام داده، به تصویب رسیده 
و ابالغ شده این است که در فاز اول، آب مورد نیاز حاشیه 
یکصد کیلومتری جنوب کشور در استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر باید به طور کامل 
از آب دریا تامین شود و از آبهای درون سرزمینی رفع نیاز 
شود. معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی 
انجام شده می بایست در آینده 2 میلیون مترمکعب در شبانه 
روز آب شیرین کن داشته باشیم، اضافه کرد: هم اکنون 400 
هزار مترمکعب آب شیرین کن درحال ساخت و بهره 
برداری داریم و درصددیم در 2 فاز با تامین 300 هزار متر 
مکعب آب در شبانه روز بتوانیم به اهداف مورداشاره دست 
یابیم. کشفی خاطرنشان کرد: نقطه عطف ما این است که 
دولت بتواند اعتبارات کافی را در ردیف خرید تضمینی آب 
و پساب در نظر بگیرد، تا سرمایه گذارانی که به وزارت 
نیرو اعتماد کرده و در حال سرمایه گذاری هستند، بتوانند 
مطالباتشان را از محل خرید تضمین آب پساب دریافت 

کنند.

خبر

چین واردات نفت از ایران را افزایش داد

آمار کشتیرانی و رد گیری کشتی ها اعالم کرده  بر اساس  رویترز 
است در زمانی که دیگر مشتریان نفتی واردات نفتشان را کاهش داده 

اند چین اقدام به افزایش واردات نفت از ایران کرده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، این خبرگزاری مدعی شده است 
واردات نفت توسط چین حتی رشد 2.5 درصدی داشته است اما 
چین امسال تصمیم گرفته است آمار واردات نفت از ایران را منتشر 
چینی ها  که  است  گرفته  صورت  حالی  در  چین  اقدام  این  نکند؛ 
پیش تر اعالم کرده بودند واردات نفت از ایران را متوقف نخواهند 
کرد و واردات نفت از ایران را افزایش نمی دهند. اخیرا خبرهایی به 
گوش رسیده است که چینی ها برای افزایش واردات نفت از ایران 
شروطی را مطرح کرده اند که باید منتظر ماند و دید مسئوالن ایران 

این شروط را می پذیرند یا نه.
دولتی  شرکت  اند  کرده  اعالم  غربی  های  خبرگزاری  حال  این  با 
به نصف رسانده  را  ایران  از  نفت  واردات  نفت ساینوپک  پاالیش 
است.شاید این سوال مطرح شود که چه طور امکان دارد یکی از 
بزرگترین شرکت های پاالیش نفت چین که اقدام به واردات نفت 
از ایران می کرد وارداتش را به نصف رسانده باشد اما واردات نفت 
چینی ها از ایران افزایش یافته است. باید در پاسخ گفت چین نزدیک 
به 40 شرکت پاالیشی دارد که پیش تر ایران فقط تامین کننده 4 یا 5 
مجتمع پاالیشی این کشور بود اما اکنون شرایط تغییر کرده است.در 
همین رابطه رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: 
نیاز  تواند نفت مورد  با تشکیل بورس نفت، بخش خصوصی می 
پاالیشگرهای کوچک چین را فراهم کند و از طرف دیگر مشتریانی 
در کشورهای جنوب شرق هستند که می توان نفت را به این شرکت 

ها منتقل کرد.

امارات متحده عربی همچنان خریدار نفت ایران

بلومبرگ مدعی شده است، امارات علی رغم ادعاهای تند علیه ایران، 
هنوز به خرید نفت از این کشور ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی مدعی شده 
است که امارات عربی متحده با وجود ادعاهای تند علیه ایران، هنوز 
به خرید نفت از این کشور ادامه می دهد، اما گفته می شود که ابوظبی 
قصد دارد تحریم های واشنگتن علیه تهران را اجرا کند؛ شرکت نفت 
اجرایی  آمریکا  نفتی  تحریم های  هنوز  اینکه  علی رغم  امارات،  ملی 
نصف  به  سپتامبر  ماه  در  را  ایران  از  گازی  میعانات  واردات  نشده، 
رسانده است.به گفته افراد مطلع که خواستند نامشان فاش نشود، به 
تازگی مقامات گمرکی امارات از کشتی ها و شناورهای نفتکش که 
در پایانه سوخت بندر »الفجیره« پهلو گرفته اند می خواهند که مدارک 
مبنی بر مبدأ محموله خود را نشان دهند.»دِن سیهریل« تحلیلگر ارشد 
سنگاپوری می گوید: »احتماال امارات بخواهد پیش از رسیدن به موعد 
اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران، محموله های ورودی و خروجی 
به این بندر )الفجیره( را تحت بازرسی شدیدتر قرار دهد«.البته حضور 
مشخص  و  نشده  ممنوع  هنوز  الفجیره  بندر  در  ایرانی  نفتکش های 
نیست چرا مقامات گمرکی امارات خواستار مدارک مبدأ محموله های 
کشتی ها هستند.این وبگاه همچنین به نقل از دیگر منابع ادعا کرد که 
صادرات نفت ایران درپی توقف خرید از سوی فرانسه، کره جنوبی و 
هند کاهش یافته است. در بین شهرهای امارات، دبی بیش اصلی ترین 
وارد کننده نفت سبک و میعانات گازی از ایران است. این منطقه مواد 
پاالیشگاه های خود به سوخت جت و  ایران را در  از  خام وارداتی 
دیگر مصارف محلی تبدیل می کند.»سهیل بن محمد المزروعی« وزیر 
انرژی امارات نیز روز سه شنبه گفته بود که کشورش متعهد به اجرای 
از  تحریم های واشنگتن علیه تهران است و میعانات گازی خود را 

دیگر کشورها تامین خواهد کرد.

نفت در جهان

مفقودی
        p003287       جواز حمل سالح شکاری یک لول ساچمه زنی کالیبر 12 بشماره

متعلق به اینجانب شهرام عرب فرزند قربان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است   
بهشهر 

مفقودی
 برگ سبز سواری پیکان 1600iمدل 1380 با شماره پالک 742ج29 ایران 72 با شماره 
موتور 11128021279و شماره شاسی 0080419185 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

مفقودی
مالکیت)برگ سبز(خودروسواریسیستم  به اطالع می رساندکه شناسنامه  بدین وسیله 
شاسی شماره  و   2412008 موتور:  شماره  به   :پرایدتیپ:صبامدل:1387 
S1412287468595: به نام ناصر صالحی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمانشاه

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000657هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر افتخاری فرزند 
ابراهیم علی بشماره شناسنامه 551 صادره از اوج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 119/00 مترمربع پالک 2000 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای آقاوردی نوشین کمال محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  97/11961م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

ابالغ وقت رسیدگی 
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي حامد هاشم خاني، هوشنگ 

لسان سلماسي، حسن رحیمي مفلق 
خواهان آقاي خالد بانیان دادخواستي به طرفیت خواندگان حامد هاشم خاني ، هوشنگ 
لسان سلماسي، حسن رحیمي مفلق به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالي است( - 
ابطال سند )موضوع سند مالي است( - ابطال سند )موضوع سند مالي است( - دستور 
موقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982640300543 
مورخ  رسیدگي  وقت  و  ثبت  شهریار  شهرستان  حقوقي  عمومي  دادگاه   3 شعبه 
1398/03/21 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خواندگان حامد هاشم خاني، هوشنگ 
لسان سلماسي، حسن رحیمي مفلق و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي 
از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خواندگان حامد هاشم خاني، هوشنگ السان 
سلماسي، حسن رحیمي مفلق ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:2523
دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار _ سحری

استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهید کلهر- شهرک اداری

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000648هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سهراب شهابی فرزند 
عباسقلی بشماره شناسنامه 290 صادره از مراغه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 251/70 مترمربع پالک 561 فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین 
آباد خریداری از مالکین رسمی آقایان فرج اله کمالی، فتحعلی صمدی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ؟؟ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

ابالغ وقت رسیدگی 
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي هوشنگ لسان سلماسي - 

علیرضا اخباري - حامد هاشم خاني - سید اعظم قریشي 
خواهان آقاي خالد بانیان دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي هوشنگ لسان سلماسي - 
علیرضا اخباري - حامد هاشم خاني - سید اعظم قریشي به خواسته ابطال سند )موضوع 
سند مالي است( - دستور موقت - ابطال سند )موضوع سند مالي است( - ابطال سند 
)موضوع سند مالي است( - ابطال سند )موضوع سند مالي است( مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982640300544 شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1398/03/26 ساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان هوشنگ لسان سلماسي - علیرضا اخباري - حامد هاشم خاني 
- سید اعظم قریشي و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر 
االنتشار آگهي مي گردد تا خواندگان هوشنگ لسان سلماسي - علیرضا اخباري - حامد 
هاشم خاني - سید اعظم قریشي ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./م.الف:2521
 دادگاه حقوقي شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار – سحري
استان تهران- شهرستان شهریار – بلوار شهید کلهر- شهرک اداری

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001021هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره دانیاری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 23404 صادره از خرمشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 120/00 مترمربع پالک 703 فرعی از 365 اصلی واقع در 
مهرشهر، گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای حسین عسگری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11959م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

این  گفت:  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  شرکت  مدیرعامل 
شرکت بیش از 71 درصد گاز شیرین تولید شده کشور را 

در این مدت تولید کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی مجتمع گاز پارس 
جنوبی، هادی هاشم زاده فرهنگ- مدیر عامل این شرکت با 
اشاره به اهمیت رسالت و وظایف شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی گفت: تا پایان تیر ماه سال جاری سهم این شرکت از 

برداشت مخازن گازی کشور 70 درصد بوده است.
این  گفت:  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  شرکت  مدیرعامل 
کشور  شده  تولید  شیرین  گاز  درصد   71 از  بیش  شرکت 
را در این مدت تولید کرده است.وی با بیان اینکه مأموریت 
سنگینی بر عهده این مجموعه عظیم قرار دارد که تاکنون 
از عهده آن برآمده است، افزود: بیش از ۹۹ درصد میعانات 
عظیم  مجتمع  این  توسط  نیز  کشور  در  شده  تولید  گازی 

تولید شده است.به گفته فرهنگ؛ ۶1 درصد گوگرد تولیدی 
کشور نیز از طریق پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی عرضه 
گاز  پاالیشگاه های  اینکه  بیان  با  ادامه  در  است.وی  شده 
اظهار  دارند،  کشور  توسعه  در  مهمی  نقش  جنوبی  پارس 
داشت: 100 درصد اتان تولیدی کشور در این شرکت تولید 
 )LPG( می شود.به گفته وی؛ بیش از ۹7 درصد گاز مایع

کشور نیز در پارس جنوبی تولید و عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی: 

70 درصد گاز کشور در پارس جنوبی تولید می شود 

ایران توان افزایش صادرات گاز را دارد 
مدیرعامل شرکت گاز گفت: ایران توانمندی و ظرفیت الزم را برای گسترش بازارهای صادرات گاز به 

کشورهای همسایه و دیگر مشتریان دارد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی در همایش بین المللی هفته انرژی روسیه در 
مسکو گفت: قرار بود آقای زنگنه، وزیر نفت در این رویداد شرکت کند که بنا به دالیلی امکان حضور وی 
میسر نشد.وی افزود: در این همایش، ابعاد مختلف انرژی و مصرف آن در سطح جهانی بررسی می شود 
و یکی از میزگردها به بررسی آینده انرژی گاز تا سال 2030 اختصاص دارد، خوشبختانه فرآیندهایی که 
مصرف انرژی در دنیا دارد نشانگر این است که مصرف انرژی تا سال 2030 روند افزایشی خود را حفظ 
خواهد کرد.مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان این که افزایش مصرف انرژی از نظر مکانی و صنعتی تفاوت 
دارد، تصریح کرد: بیشترین مصرف در بخش های نیروگاهی و صنعت است و بیشترین مصرف انرژی در 
سال های آینده در بخش گاز خواهد بود.عراقی تصریح کرد: با توجه به بحث های زیست محیطی، مصرف 
گاز تا سال 2030 رشد فزاینده خواهد داشت.وی گفت: ایران کشور از تولیدکنندگان بزرگ گازدر دنیاست 
و در آینده نه چندان دور بیشتر همسایگان از انرژی گاز ایران استفاده خواهند کرد، این موضوع مستلزم 
آن است که زمینه های این شرایط را آماده کنیم.معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد: با زیرساخت هایی 
که در ایران ایجاد شده این کشور جایگاه نخست بیشترین منابع گازی جهان را در اختیار دارد، از این رو 
می توان گفت آینده خوبی نیز در انتظار صنعت گاز ایران است.عراقی افزود: ما باید در زمینه صادرات گاز 
کار کنیم تا از سرمایه بزرگ خدادادی حداکثر استفاده را ببریم.وی با اشاره به این که آینده انرژی قرن 
بیستم، انرژی گاز است، تصریح کرد: در ایران بیشتر زیرساخت ها آماده شده و به شهرها تا 100 درصد و 
به روستاها تا ۹5 درصد و به بیشتر مراکز صنعتی و پتروشیمی کشور نیز گازرسانی شده است.مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: در ایران ظرفیت الزم برای انتقال گاز به کشورهای همسایه و دیگر 

کشورها به صورت ال ان جی وجود دارد.

فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آذرماه افتتاح می شود

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
آذرماه به بهره برداری می رسد.به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، فریدون حسنوند در تشریح 
نشست امروز سه شنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: نشست کمیسیون با 
حضور وزیر نفت برای بررسی سوال سه نماینده برگزار شد که بحث برداشت از میادین مشترک، 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و سیاست های گازی سواالت مطرح شده از زنگنه بود.
**گزارش سیاست های حوزه گازی کشور به مقام معظم رهبری ارائه می شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در خصوص هر سه سوال 
کمیسیون انرژی و وزارت نفت پیگیری هایی را انجام داده اند، ادامه داد: در حوزه سیاست های 
گازی در هیات عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری از چند ماه گذشته سیاست های حوزه گازی 
کشور تبیین و تعیین شد و مقرر شده که گزارش آن به مقام معظم رهبری ارائه شود و پس 
از تائید نهایی به عنوان ابالغیه به آن عمل شود. حسنوند با بیان اینکه موضوع پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس موضوع مدیریتی است، اضافه کرد: به دلیل عدم اقناع نماینده سوال کننده، سوال 

به صحن علنی ارسال می شود.
**فازهای پارس جنوبی ساالنه 12 میلیارد دالر ارزش افزوده برای کشور خلق می کند

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه آذرماه فاز سوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: فازهای دیگر این پاالیشگاه با 
هماهنگی وزارت نفت، دولت و پیمانکار پس از این تاریخ شروع بکار می کنند.حسنوند با اشاره 
به سفر اعضای کمیسیون انرژی به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، عسلویه و فازهای باقیمانده 
پارس جنوبی، افزود: موانعی برای بهره برداری از میادین مشترک وجود داشت که دستگاه 
نظارتی ایراد قانونی در این حوزه گرفته بود که با هماهنگی وزارت نفت، کمیسیون انرژی و 

سران سه قوه این مشکل برطرف شد.

از تحریم های  را  این کشور  آمریکا خواست  از  بار دیگر  ژاپن یک 
ضد ایرانی معاف کند.

بر اساس این گزارش، مسئوالن دولت ژاپن در هفته جاری در 
تحریم های  از  معافیت  برای  تالش  به  واشنگتن،  در  نشستی 
همتایان  از  و  دادند  ادامه  ایران  نفت  مشتریان  ضد  آمریکا 
آمریکایی خود خواستند که تأثیر این تحریم ها بر اقتصاد ژاپن 
را در نظر داشته باشند.نشست یاد شده، چهارمین مورد از نوع 

خود بود و زمانی برگزار شد که حدود یک ماه تا آغاز تحریم های آمریکا ضد صادرات نفت 
ایران، زمان باقی مانده است. ژاپن واردات نفت از ایران را برای امنیت انرژی و تجارت خود 
ضروری می داند.وزارت امور خارجه ژاپن دیروز )سه شنبه، 10 مهرماه( در بیانیه ای اعالم 
کرد: در تازه ترین نشست، هر دو طرف به طور فعال درباره بازگشت تحریم های آمریکا ضد 
ایران بحث کردند و طرف ژاپنی، بر این اصلی بنیادین تأکید کرد که فعالیت شرکت های 
ژاپنی نباید تحت تأثیر تحریم های آمریکا قرار گیرد.وزارت امور خارجه آمریکا دیروز اعالم 

کرد موضع گیری آمریکا درباره تحریم ها تغییر نکرده است.

ژاپن دوباره 
خواهان معافیت

یم های  از تحر
 ضد ایرانی شد
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واگذاری بسته های حمایتی تا یک ماه آینده

مشاور سازمان برنامه و بودجه درباره   طراحی 5 بسته جبرانی برای اقشار 
کم درآمد جامعه، از هدف گذاری این سازمان برای واگذاری بسته های 

حمایتی در  یکماه آینده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، ابوذر ندیمی با بیان اینکه تالش 
متوسط  مردم و قشر  اقتصادی و مشکالت  نوسانات  به  توجه  با  داریم 
تقاضاهای حمایتی را پاسخ دهیم گفت: سعی می کنیم بسته هایی که 
سابقه ی آن در وزارت رفاه عملیاتی شده بود، به نحوی دیگر اجرایی 
شود. مهم این است که اصل موضوع را باور کردیم و می دانیم باید به این 

اقشار کمک کنیم تا نوع رویکرد در گذشته تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه حمایت مازاد بر یارانه نقدی از جهت تولید و توزیع 
به سمت  افزود: بطور طبیعی هرچه جوامع  باید صورت گیرد،  عادالنه 
مددجویان و درآمدهای پایین حرکت می کند، این بسته ها آثار خفیفی بر 
آن ها می گذارد و تالش داریم افراد متوسط رو به پایین را پوشش دهیم.
 این بسته ها شاید مثل سابق به وزارت کار واگذار شود که البته هم اینک 
وسعت بیشتری خواهد داشت.این مقام مسئول با بیان اینکه طی یکماه 
آینده این بسته های حمایتی اجرایی می شوند، گفت:بخش عمده منابع 
دولتی از ورود ارز برای این نوع کاالها تعریف شده بود.سعی کردیم با 
توجه به نوسانات ارز، عدد بودجه را ثابت نگه داریم اما گران فروشی 

های صنوف به بودجه ارتباطی ندارد.

منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو باشید

تهران   خودروی  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد به همین شکل پیش رود و 
تثبیت شود، باز هم شاهد کاهش قیمت ها در بازار آزاد خودرو خواهیم 

بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید موتمنی اظهار کرد: روز سه شنبه 
گذشته به دنبال سقوط نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت خودروهای داخلی 
و وارداتی در بازار به طور میانگین بین 2 تا 50 میلیون تومان کاهش 
یافت.وی با بیان این که در روزهای بعد از آن شاهد تثبیت نسبی نرخ 
ثبات  اگر  بودیم، خاطرنشان کرد:  یافته  قیمت های کاهش  در  آزاد  ارز 
نرخ ارز آزاد در قیمت های کاهش یافته فعلی در روزهای آتی نیز ادامه 
بازار  در  قیمت ها  کاهش  از  جدیدی  موج  شاهد  هم  باز  باشد،  داشته 
خودرو خواهیم بود.وی ادامه داد: اگر در چند روز آینده نرخ ارز آزاد 
در قیمت های فعلی به ثبات برسد، بسیاری از کسانی که پیش از این 
افزایش قیمت ها کرده اند،  با هدف  اقدام به خرید و نگهداری خودرو 
فروشنده شده و با افزایش عرضه در بازار قیمت ها کاهش خواهد یافت.
وی افزود: همچنین در صورتی که در روزهای آتی عالوه بر تثبیت نرخ، 
شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز در بازار آزاد باشیم، کاهش قیمت ها در 
بیان این که  با  بازار خودرو بیشتر و قابل توجه تر خواهد شد.موتمنی 
تثبیت نرخ ارز آزاد باعث خروج سفته بازان از بازار خودرو خواهد شد، 
تصریح کرد: در صورتی که نرخ ارز در قیمت مشخصی به ثبات برسد 
این  ناامید شوند،  ارز  از نوسانات صعودی نرخ  و دالالن و سفته بازان 
افراد دیگر انگیزه ای برای نگهداری خودرو با هدف افزایش نرخ ارز و 
کسب سود نخواهند داشت و برای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی 
این  کرد.  خواهند  اقدام  اختیار  در  خودروهای  فروش  به  نسبت  خود 
موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته و باعث افزایش عرضه و افت 

قیمت ها خواهد شد.
از روز دوشنبه هفته گذشته اقدامات دولت برای تعدیل و کاهش نرخ 
ارز در بازار آزاد آغاز شد. این اقدامات تاثیرات مثبتی داشته و باعث 

افت قابل توجه قیمت ها در بازار آزاد ارز شده است.

اخبار

مبادله بر اساس پول های ملی 
محور کاری ایران و روسیه

با  دیدار  به  اشاره  با  ایران  مرکزی  بانک  رییس کل 
همتای روسی خود گفت: مبادله پول های ملی ایران و 

روسیه از محورهای مهم کاری خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی با 
انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به 
مالقات خود با رییس کل بانک مرکزی روسیه نوشت: 
رییسان کل بانک مرکزی ایران و روسیه بر گسترش 
همکاری های بانکی دو کشور در قالب نقشه راه مورد 
توافق طرفین تاکید کردند.اولین مالقات روسای بانک 
های مرکزی ایران و روسیه در چند سال اخیر برگزار و 
مذاکرات سازنده ای که داشتیم می تواند شروع خوبی 
برای توسعه روابط پولی و مالی و تجارت بین دو 
کشور باشد.اراده رهبری روسیه برای توسعه روابط 
اقتصادی با ایران کامال مشهود بود و مبادله براساس 
پول های ملی دو کشور یکی از محورهای مهم کاری 

ما خواهد بود.

احتمال ترخیص خودروهای
 در گمرک مانده

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درحال 
کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی در خصوص حل 

مشکل خودروهای وارداتی مانده در کمرگ هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، مجتبی خسرو 
تاج گفت: شرکت های واردکننده خودرو براساس 
قراردادهایی که با مشتریان خود منعقد کرده اند اقدام 
به واردات خودرو کرده بودند که به دلیل همزمان شدن 
با برخی تخلفات مربوط به ثبت سفارش ، واردات این 
خودروها نیز با مشکل مواجه شد. به دلیل آنکه این 
مسئله باعث شده تا این شرکت ها نتوانند به تعهدات 
خود در قبال مشتریان عمل کنند از ما خواسته شده 
برای حل این مشکل پیشنهادی ارائه کنیم که در این 

زمینه بررسی های کارشناسی آغازشده است. 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یکی از راهکارهای 
پیشنهادی را ارائه مجوز واردات به خودروهای دپو 
شده در گمرک کشور عنوان کرد و افزود: یکی از 
پیشنهادها این است تا به خودروهایی که در گمرک 
مانده مجوز دهیم وارد شود که این مسئله مستلزم 

مصوبه هیئت وزیران است . 
پیشنهاداتی در این زمینه به هیئت دولت ارائه می شود 
و هیئت وزیران هر تصمیمی در این زمینه بگیرد ما 
درخصوص  کرد.وی  خواهیم  عمل  آن  براساس 
ثبت  در  تخلف  به  موسوم  پرونده  وضع  آخرین 
سفارش خودروها هم گفت : پرونده در اختیار دستگاه 
قضایی قرار داد و آقای اژه ای و دولت آبادی چندین 
نوبت مصاحبه و در این زمینه اطالع رسانی کرده اند و 
ما هم منتظریم تا نتایج رسیدگی ها اعالم شود.معاون 
بازشدن سامانه ثبت سفارش  باره  وزیر صنعت در 
خودرو هم گفت: دراین زمینه تصمیم جدیدی گرفته 

نشده است.

خبر

مفقودی 
برگ  سبز سواری ولیکس c30مدل 1393 با شماره پالک 552ن59ایران 88 با شماره 
شاسی NA6NF2117EC002773بنام  شماره  موتور GW4G151401027594با 
شرکت لیزینگ پارسیان مستاجر خانم ثریا جهانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت سپند CDI125 متعلق به اینجانب محمد اسماعیل علی زاده 
لمراسکی به شماره پالک 587-28252 و شماره موتور156FMI *170024 و شماره 

تنه NB5 *** 125S9032199 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
ملی  به شماره  فرزند غالمرضا  عزیزی  اسماعیل  محمد  اینجانب  دانشجویی  کارت 
0311338453 و شماره دانشجویی 93124024 رشته برق قدرت مقطع کارشناسی 

دانشگاه علم و فناوری مازندارن )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
اصل سند موتورسیکلت هندا سیستم سماد سیکی ب تیپ 200 رنگ مشکی مدل 1389 
به شماره پالک 586-85233 و شماره موتور 21100420 و شماره بدنه 8910231 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001024هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  مهریز  از  بشماره شناسنامه 2301 صادره  عبداخالق  فرزند  بنادکی  علی دهقان 
ششدانگ یک  باب ساختمان به مساحت 405/30  مترمربع پالک 839 فرعی از 
362 اصلی واقع در محمدشهر  خریداری از مالک رسمی  خود  متقاضی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

97/119970م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001028هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده 
شوکت صفوی میرمحله فرزند سید ابراهیم بشماره شناسنامه 14 صادره از تالش 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/00 مترمربع پالک 1726 فرعی از 
9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد قلعه قوند محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

97/11951م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001019هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله چراغی 
فرزند آقامعلی بشماره شناسنامه 1 صادره از خدابنده در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 174/64 مترمربع پالک 1463 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای ابراهیم گروسی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  97/11950م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001017هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ربابه کرامتی سعید سرائی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 1 صادره از بندر انزالی 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 461 مترمربع پالک 380 
فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین آباد خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان 
احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  97/11958م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقد به سرکوب قیمت ها نیستیم. البته به هرج و مرج قیمت ها هم 
اعتقادی نداریم و آن دسته از کاالهایی که باید قیمت گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استانها شد و 
گفت: مصوبات این ستاد در استان ها می تواند مشکالت بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع کند.وی با بیان 
این که تصمیمات ستاد تسهیل برای نظام بانکی الزم االجرا نیست، گفت: واحدهایی که به ستاد تسهیل ارجاع 
می شوند حالت اورژانسی دارند و باید سریعا به مشکالتشان رسیدگی شود که این کار نیازمند اختیار کامل 
ستاد تسهیل است که امیدواریم در قانون بودجه سال 1398 یا در جلسه سران سه قوه این موضوع اصالح 
شود.شریعتمداری همچنین به موضوع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و مشکالتی که برای صادرکنندگان 
کاال به عراق و افغانستان بواسطه انجام معامله با ریال ایجاد کرده اشاره و اظهار کرد: هم اکنون نیز صادرکنندگان 
به این کشورها می توانند در قبال صادراتشان یا کاال وارد کشور کنند یا گواهی صادراتی خود را به دیگر 
واردکنندگان بفروشند. به دنبال اخذ این مصوبه هم هستیم که قبول کنیم تمام قراردادهای الزم االجرای ریالی 
موجود بین صادرکنندگان ما با این دو کشور به همان صورت انجام شود یا پول ملی همان کشورها را بیاورند.

 وزیر صنعت تاکید کرد: ضرورت الزم االجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل 

اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، گفت: از بحران تغییرات 
قیمت ارز در حال عبور هستیم و برآوردها نشان می دهد که قیمت ارز باید زیر 7000 

تومان قرار بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمشید انصاری اظهار کرد: با به روی کار آمدن دولت 
یازدهم، در شرایطی سیاست های کشور اجرا شد که به دلیل تحریم ظالمانه آمریکا در 
یک شرایط اقتصادی خاص قرار داشتیم.وی تصریح کرد: در سال های 13۹1 و 13۹2 
رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و در شهریور ماه سال 13۹2 همزمان با به کار 
آمدن دولت دکتر روحانی، نرخ تورم به 32 درصد رسید.در واقع آثار منفی بودن رشد 

اقتصادی بر تورم تاثیر گذاشت.
معاون رئیس جمهور، با بیان این که مجموع تالش های دولت در راستای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در جهت حل مشکالت واحدهای 
گفت:  بود،  شغلی جدید  فرصت  نتایج  تولیدی  واحدهای  ظرفیت  افزایش  و  تولیدی 
منابعی در محل  و مرزی،  اشتغال در مناطق روستایی  ایجاد  به  با سرعت بخشیدن 
صندق توسعه ملی در مناطق محروم اختصاص یافت که تاثیر مثبتی در حوزه اشتغال 
و تولید داشت و استقبالی که در انتخابات سال 13۹۶ برای بار دوم از آقای روحانی 
شد، دلیل روشن این امر و امیدواری مردم به آینده و تداوم برنامه های دولت تدبیر 

از سوی مردم بود.

واگذاری  با  رقابت  شورای  مخالفت  از  قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن  رییس 
قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در جلسه ای که با 
حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه سازان با هدف بررسی مشکالت 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  رییس  شد،  برگزار  صنایع  این 
واگذار  بازار  تنظیم  به ستاد  قیمت گذاری خودرو  مقرر شده وظیفه  داد که  گزارش 
شود. البته رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و 
اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد 
کرد.رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان این که در این جلسه گزارشی از 
مشکالت صنعت خودرو و قطعه از جمله مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک به دلیل 
عدم تخصیص ارز ارائه شد، خاطرنشان کرد: در این زمینه مدیرعامل گمرک وعده داد 
در صورتی که بانک عامل در دست اجرا بودن روند تخصیص ارز برای واردات را تایید 
کند، گمرک نسبت به ترخیص ۶0 تا 70 درصد مواد اولیه متوقف در گمرک اقدام 
خواهد کرد.وی افزود: در این جلسه همچنین گزارشی از مشکالت صنایع قطعه سازی 
ارائه و اظهار شد که در چند ماه اخیر حدود 70 واحد قطعه سازی تعطیل و حدود 30 
درصد نیروهای شاغل در این صنعت تعدیل شده اند که وزیر کشور وعده داد مشکالت 

موجود پیگیری و برای رفع آن ها اقدام شود.

قیمت دالر به
 زیر ۷000 تومان می رسد

مخالفت با واگذاری قیمت گذاری خودرو 
به ستاد تنظیم بازار

می  نشان  آماری  مطالعه  یک  نتایج 
نظر طول  از  کار کشور  نیروی  دهد، 
مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش 
از 1۶ میلیون و 200هزار نفر از نیروی 
کار کشور معادل ۶۹.2 درصد، طول 
مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال 

است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرد 
در صورت اشتغال رسمی در کشور می 
تواند )بدون در نظر گرفتن موارد استثنا 
( پس از سی سال کار، بازنشسته شود. 
لذا بررسی وضعیت نیروی کار کشور از 

نظر طول مدت اشتغال، می تواند در برنامه ریزی های مربوط به 
منابع انسانی نقش اساسی ایفا نماید. به عالوه براین بررسی می 
تواند ساختار نسبی و جنسی اشتغال کشور را در ارتباط با طول 
مدت اشتغال در شغل اصلی شفاف نماید.یافته های مرکز آمار 
ایران از بررسی وضعیت نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان 
می دهد، در سال ۹۶ از مجموع 23 میلیون و 400 هزار شاغل 
کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر 12 میلیون 
و 700هزار نفر از شاغالن کشور که 54,2 درصد جمعیت شاغل 
کشور را شامل می شد، کمتر از 10سال بود.همچنین طول مدت 
اشتغال در شغل اصلی برای حدود 5 میلیون و 800 هزار نفر از 
شاغالن کشور )24,۹ درصد( بین 10 تا 20سال، طول مدت 
اشتغال برای سه میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت شاغل کشور 

)13,2درصد( بین 20 تا 30 سال و طول مدت اشتغال برای 
یک میلیون و 800 هزار نفر )7,7 درصد( بیش از 30 سال بوده 
است.نتایج این مطالعه آماری نشان می دهد، نیروی کار کشور از 
نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش از 1۶ میلیون 
و 200هزار نفر از نیروی کار کشور معادل ۶۹,2 درصد، طول 
مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است.بر این اساس میانگین 
طول مدت اشتغال در کشور حدود12,1 سال برآورد می شود 
که این شاخص برای زنان حدود 10 سال و 8 ماه و برای مردان 
نیز 12 سال و چهار ماه است.عالوه بر این، میانگین طول مدت 
اشتغال در سال ۹۶ نسبت به سال ۹5 حدود یک ماه کاهش 
یافته است که این کاهش برای مردان نیز یک ماه اما برای زنان 

2 ماه بوده است.

ماندگاری
 ۶۹ درصد

وی کار   نیر
کمتر از ۱۵ 
سال است



آنچه بار زندگي را بردوش ماسنگين تر ميسازد، 
عموماً زياده روي در خود زندگي است. 

روسو

سخن حکیمانه

کنون که بر کف گل جام باده صاف است
به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

امروز با حافظ

املی نوتومب در فهرست 
پرفروش های فرانسه

کتاب  با  نوتومب  املی 
به  دیگر  بار  جدیدش 
پرفروش های  فهرست 

فرانسه راه یافت.
به گزارش  نقل از اکتوالیته، 
بیست و هفتمین رمان املی نوتومب که تابستان امسال 
منتشر شد، این نویسنده محبوب را بار دیگر وارد 

فهرست پرفروش ها کرد.
» Les Prénoms épicènes« که شاید بتوان »نام های 
خنثی« ترجمه اش کرد، مفهومی دانشگاهی است و به 
اسامی ای اطالق می شود که بر هر دوجنس مذکر و 
هفتمین  و  بیست  که  رمان  دارند.این  داللت  مونث 
رمان املی نوتومب نویسنده بلژیکی ساکن فرانسه 
است، داستان رابطه پدر-دختری را روایت می کند.
این نویسنده که در رمان قبلی اش »به قلبت ضربه 
بزن« رابطه مادر-دختری را بررسی کرده بود، رمان 
جدیدش را 22 آگوست روانه بازار کتاب کرد و اکنون 
با آن جایگاه پنجم فهرست پرفروش های فرانسه را در 
اختیار دارد.وی که نام کتاب قبلی اش را از جمله ای 
این کتاب را  نام  بود،  آلفرد دو موسه وام گرفته  از 
از بن جانسون نویسنده معاصر وام گرفته و در آن 
حس دختری نسبت به پدرش را روایت کرده که از 
کودکی با او بزرگ نشده است. در واقع پدر از وقتی 
دختر به دنیا می آید همسرش را ترک می کند؛ گویا 
دوست ندارد حتی راه رفتن دخترش را ببیند و وقتی 
دختر وارد دبیرستان می شود و 15 سال دارد، ناگهان 
پدر دوباره پیدا می شود و با مسایل جدیدی که پیش 
می آید، مادر تازه متوجه ذهنیاتی که همسرش داشت 
می شود.نوتومب که 52 ساله است هر سال یک کتاب 
روانه بازار کتاب می کند. این نویسنده نخستین کتابش 
را سال 1992 منتشر کرد و پس از آن هر سال در روز 
22 آگوست کتاب جدیدش را به بازار فرستاده است.

وی برای معرفی کتاب »نام های خنثی« 3، 9 و 10 
اکتبر در برنامه های پرسش و پاسخ و امضای کتاب 
شرکت می کند.مثل بیشتر کتاب های قبلی اش روی 
جلد این کتاب نیز با عکسی از خود نویسنده طراحی 
شده است.این کتاب 162 صفحه ای که از سوی البین 
میشل ناشر همیشگی وی منتشر شده در نسخه چاپی 
با  الکترونیکی  به قیمت 17.50 یورو و به صورت 

قیمت 11.99 یورو به بازار آمده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

سردیس سرباز هخامنشی یکشنبه رونمایی می شود 

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
اینکه  بیان  با  کشور  گردشگری  و  دستی 
هخامنشی  سرباز  سردیس  از  یکشنبه 
رونمایی می شود، گفت: مورد مشابه با این 

اثر تاریخی نیز شناسایی شده است.
علی اصغر مونسان )رئیس سازمان میراث 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

کشور( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سردیس سرباز 
هخامنشی که به ایران برگشت، گفت: این قطعه 80 سال بود که به صورت غیرمجاز از 
کشور خارج شده بود و ما پنج روز قبل از اینکه در نیویورک به حراج گذاشته شود، 
متوجه این موضوع شدیم و با همکاری وزارت امور خارجه ابتدا حکم توقیف آن 
در حراج را گرفتیم و دادستانی آمریکا در این مورد با ما همکاری کرد. سپس با ارائه 
اسناد و مدارک الزم ثابت کردیم که مالکیت این قطعه با ایران است و خوشبختانه در 
سفر رئیس جمهور به کشور بازگشت.وی افزود: خبر خوب دیگری نیز وجود دارد که 
مورد مشابه این موضوع شناسایی شده که فعال نمی خواهیم مکان آن را بگوییم ولی 
بعد از آنکه اقداماتمان جلو رفت آن را نیز اعالم می کنیم.مونسان در ادامه در پاسخ 
به این پرسش که چرا آن طور که باید این موضوع پوشش رسانه ای داده نشد، گفت:  
می خواستیم کار تحویل این قطعه انجام شود و بعد موضوع را رسانه ای کنیم. ولی 
فکر می کنم روز یکشنبه با حضور همه رسانه ها مراسم رونمایی آن را انجام دهیم. در 
این مراسم خود قطعه هخامنشی را هم به نمایش گذاشته و انشااهلل با چرخاندن این 
قطعه در شهرهای مختلف مردم در همه جای کشور بتوانند از این قطعه بازدید داشته 
باشند. این را نیز باید اضافه کنم که در حال حاضر سردیس سرباز هخامنشی در موزه 
ملی است اما نهایتا در خود تخت جمشید و در همان محلی که این قطعه برداشته 

شده نصب خواهد شد.

یک فیلم توقیفی در راه اکران

به  یوسفی«  فرار  »گزارش  سینمایی  فیلم 
توقیری  حسین  کارگردانی  و  نویسندگی 
با  که چندین سال در محاق توقیف بود، 
دریافت پروانه نمایش از دوم آبان ماه در 

گروه هنر و تجربه اکران خواهد شد.
به گزارش رسیده، این فیلم در قالب درام 
در  مهاجرت  و  فرار  موضوع  به  معمایی 

نژاد، عرفان بختیاری، کوشا نوروزی،  بین یک گروه دوستی می پردازد.لعیا عسلی 
شهرزاد احمدزادگان، مارینا عزتی امینی، امیرحسین ساعتی، پوریا نجاتیان، علیرضا 
توانا، مرتضی پذیره، امیرمسعود حسینی، مریم بابایی پور، علی جهانی و پویا مظفریان 
اند.عوامل  پرداخته  ایفای نقش  به  بازیگرانی هستند که در »گزارش فرار یوسفی« 
»گزارش فرار یوسفی« عبارتند از: نویسنده، کارگردان و مدیر فیلمبرداری: حسین 
توقیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: پویا مظفریان، تدوین: لعیا عسلی نژاد، 
آهنگساز: آرش اسکندرلو، مدیر تولید: امید فقیه، مجری طرح: حسین توقیری، مشاور 

رسانه و تبلیغات: محمد پورصادقی.

»سنگ های سپید« آماده نمایش شد

انیمیشن کوتاه »سنگ های سپید« از تولیدات 
و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  جدید 
با  حسنی«  »فاطمه  کارگردانی  به  تجربی 

موضوع شهدای گمنام آماده نمایش شد.
داستان  خالصه  در  رسیده،  گزارش  به 
است:  آمده  سپید«  »سنگ های  انیمیشن 
پسربچه ای که در حیاط امامزاده ای در حال 

بازی است، ناگهان متوجه قبرهای سپید و بدون نام و عکس می شود، به کمک پدرش 
به زمان گذشته می رود و متوجه داستان گمنام بودن آن چهار رزمنده می شود.فاطمه 
حسنی پیرامون شکل گیری این انیمیشن توضیح داد: همواره دوست داشتم درباره 
انیمیشنی بسازم که فضای تکراری نداشته باشد و به همین دلیل از  دفاع مقدس 
کاراکتر قواص استفاده کردم. داستان کاماًل ذهنی بود و من هیچ مطالعه ای در مورد این 
شهدا نداشتم. فیلمنامه را ذهنی نوشتم و یک سال پس از نگارش فیلمنامه 250 شهید 
غواص را به تهران آوردند. داستان عملیات این شهدا را که مطالعه کردم متوجه شدم 
فیلمنامه ذهنی من تا چه میزان به واقعیت نزدیک بوده و از این بابت متحیر شدم.این 
انیمیشن 6:30 دقیقه ای، در مدت زمان سه سال و در قالب دو بعدی ساخته شده است.
عوامل تولید »سنگ های سپید« عبارتند از: نویسنده، فیلمبردار، کارگردان، تدوین گر 
و تهیه کننده: فاطمه حسنی، انیماتور: ابراهیم موحدی، فاطمه حسنی، زهرا سادات 
آیت الهی، سپهر مومنی، طراح کانسپت: هادی طبسی، صداگذار و موسیقی: امیرحسین 

جلیلی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

نمایش »بیست و یک روز بعد« 
در جشنواره بین المللی کودک شارجه

فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« محصول سازمان سینمایی حوزه هنری در 
جشنواره بین المللی کودک شارجه به  نمایش در می آید.به گزارش روابط عمومی 
سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« به کارگردانی 
محمدرضا خردمندان محصول سازمان سینمایی حوزه هنری، سه شنبه 24 مهرماه در 
بخش رقابتی ششمین جشنواره بین المللی کودک شارجه به نمایش در خواهد آمد.
فیلم »بیست و یک روز بعد« ساخته محمدرضا خردمندان از محصوالت سازمان 
سینمایی حوزه هنری، تا کنون در بسیاری از جشنواره های داخلی و خارجی حضور 
داشته و جوایز متعددی را از آن خود کرده است. دریافت 7 پروانه زرین از سی امین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و همچنین کسب عنوان بهترین فیلم 
از جشنواره های جهانی کینولوب لهستان، کیندرکینو آلمان و تامیل نروژ از جمله این 
جوایز است.همچنین این فیلم هفته گذشته در بیست و سومین جشنواره بین المللی 
شلینگل آلمان که از 3 تا 9 مهرماه برگزار شد با استقبال خوب تماشاگران به نمایش 

در آمد.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
خروجی های فعال تری بین حوزه 
علمی و فرهنگی در قم ایجاد شود 
چرا که بسیاری از مشکالت فرهنگی 
در کشور را باید براساس راه حل های 

علمی برطرف کرد.
سید عباس صالحی در آیین امضای 
تفاهم نامه فرهنگی بین استانداری قم 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
قم،  استانداری  جواد)ع(  امام  سالن 
دانشگاه  رابطه  که  همانگونه  افزود: 
قوی  رابطه  ما  کشور  در  صنعت  و 
نیست همین تناسب نیز بین دانشگاه 
فرهنگ  با حوزه  علمی  مراکز  و  ها 
حلقه  مسیر  این  در  که  دارد  وجود 
های مفقوده ای درکشور شکل گرفته 
است.وی گفت: استان قم و ظرفیت 
های علمی و دینی آن می تواند به 
حوزه  بین  مستحکم  پشتوانه  عنوان 
و  ایجاد  قوی  رابطه  فرهنگ  و  علم 
این خالء را برطرف کند.وی گفت: 
قم شهر انقالب و پایگاه نظام اسالمی 
است که نه تنها در تاسیس بلکه در 
مرحله تداوم انقالب نیز همچنان نقش 
خود را درنظام سازی انقالب اسالمی 
ایفا کرده و می کند. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در ادامه با بیان اینکه 
قم ترکیبی از ویژگی هایی است که 

این مساله کمتر در استان های دیگر 
وجود دارد گفت: دلبستگی مسلمانان 
و شیعیان جهان به قم به عنوان مرقد 
حوزه  وجود  بیت)ع(،  اهل  کریمه 
علمیه ممتاز و با سابقه جهان تشیع 
و  ها  دانشگاه  وجود  همچنین  و 
شده  موجب  متعدد  های  کتابخانه 
علمی،  شهری  یک  عنوان  به  قم  تا 
ویژه  جایگاه  دارای  مذهبی  و  دینی 
با  باشد.وی  جهان  و  کشور  در  ای 
قم  حوزوی  های  ظرفیت  به  اشاره 
اظهار داشت: حوزه علمیه شیعی که 
از عصر اهل بیت)ع( تاکنون به عنوان 
پایگاه ترویج معارف اهل بیت)ع( به 

باشد  داشته  فعالیت  مستمر  صورت 
است  قم  علمیه  حوزه  مختص  تنها 
به ویژه در یکصد سال گذشته قم به 
قطب اصلی حوزه های علمیه شیعه 
است.وزیر  شده  تبدیل  جهان  در 
داد:  ادامه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
قم به واسطه حوزه های علمیه غنی 
و دانشگاه های مختلف دارای ویژگی 
های شهر علمی و دانشگاهی می باشد 
که این امر مزیت های ویژه ای به آن 
داده است.صالحی، با بیان اینکه قم را 
می توان شهر کتاب و کتابخانه ها نیز 
دانست گفت: بسیاری از ظرفیت های 
قم به واسطه کتابخانه های غنی استان 

است که برخی از این کتابخانه ها و 
کتاب ها در هیچ جای کشور و جهان 
دیده نمی شود.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در ادامه افزود: قم به عنوان 
یک شهر دانشگاهی در یک اقیانوس 
غوطه ور است که اگر این آب کدر 
شود آثار خود را بر فضای علمی و 
دانشگاهی استان می گذارد به همین 
باید مناسبات بهتری بین شهر  دلیل 
دانشگاهی و مردم ایجاد کرد تا آنان 
حس کنند که عالوه بر بهره گیری از 
شهر دانشگاهی از زندگی شهروندی 
کرد:  تاکید  برخوردارند.وی  مناسبی 
اگر رابطه و تناسبی بین زندگی مردم 

عادی و زندگی شهروندان علمی در 
قم وجود نداشته باشد، با یک چالش 
مواجه اجتماعی مواجه خواهیم شد به 
همین دلیل نهادهای علمی و حوزوی 
ساختارهای  به  نگاه  بر  عالوه  باید 
داخلی به محیط اجتماعی شهری نیز 
توجه کنند.صالحی با تاکید بر توسعه 
زیرساخت های فرهنگی شهر برای 
استفاده عمومی در قم گفت: نیاز داریم 
تا مردم حس کنند تا زیرساخت های 
فرهنگی و هنری این شهر متناسب با 
استانداردها در حال تحقق است و در 
غیر این صورت این احساس فاصله 
می تواند موجب تعارض شود.وزیر 
اشاره  با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
میان  فرهنگی  نامه  تفاهم  امضای  به 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
این  سوم  یک  گفت:  قم  استانداری 
زیرساخت  گسترش  به  نامه  تفاهم 
های عمومی فرهنگی و هنری در قم 
توجه شده که این امر نشان از توجه 
این وزارتخانه به توسعه زیرساخت 
های عمومی استان در زمینه فرهنگی 
بر  تاکید  با  است.صالحی  هنری  و 
در  هنری  و  فرهنگی  سرانه  افزایش 
این  شهروندان  سهم  باید  گفت:  قم 
استان از زیرساخت ها و بودجه های 

فرهنگی ارتقای یابد.

کاریکاتور

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به همراه معاون 
خدمات شهری و مدیر کل حراست شهرداری تهران و جمعی 
از مدیران شهری از مراحل آماده سازی ویژه برنامه »نقطه رهایی« در 

شمال مصالی امام خمینی )ره( تهران بازدید کرد.
هنری  فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
شهرداری تهران، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران به همراه مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری 
و جعفر سمیعی مدیر کل حراست شهرداری تهران و جمعی 
از مدیران شهری روز جمعه 13 مهر ماه از مراحل آماده سازی 
ویژه برنامه »نقطه رهایی« در رو به روی ضلع شمالی مصالی امام 

خمینی )ره( تهران بازدید کرد.
در این بازدید مهدی محمدی مدیر کل روابط عمومی و امور 
بین الملل و رضا تاجیک مدیر کل حراست سازمان فرهنگی هنری 

نیز حضور داشتند.
رییس سازمان فرهنگی هنری با حضور در بخش های گوناگون این 
پروژه مانند میدان مین، نخلستان، خاکریز و... از روند آماده سازی 
کار ابراز رضایت کرد و گفت: به یاری خدا پنجشنبه 19 مهر ماه 
اجرای آزمایشی »نقطه رهایی« آغاز می شود و مراسم افتتاحیه و 
نخستین اجرای رسمی روز یکشنبه 22 مهر ماه با حضور مقامات 

برگزار خواهد شد.
سعید اوحدی با تاکید بر اجرای این نمایش به مناسبت چهلمین 
سالگرد  انقالب اسالمی از مدیران شهرداری تهران برای بازدید 
صمیمانه شان  همکاری  و  ویژه برنامه  این  آماده سازی  روند  از 
سپاسگزاری کرد و ابراز امیدواری کرد با همیاری همه نهادها برنامه 

ارزشمند و جذابی برای شهروندان اجرا شود.
»نقطه رهایی« یک ویژه برنامه نمایشی با موضوع دفاع مقدس است 
که در آن با حضور بیش از 60 بازیگر، تعدادی از عملیات های دفاع 

مقدس بازنمایی می شود. 

ابزدید معاون خدمات هشری از 
مراحل آماده سازی »نقطه رهایی«

قانون نانوشته جنگ اقتصادی!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:
حل مشکالت فرهنگی کشور براساس راه حل های علمی 

،جعفر  منتقدان  انجمن  ازروابط عمومي  زمان  پیام  به گزارش  
گودرزي نایب رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایي ایران 
به عنوان دبیر دوازدهمین  جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان 

سینمایی انتخاب شد.
بر اساس این گزارش ،با تصمیم شورای مرکزی انجمن منتقدان و 
نویسندگان سینمایی ایران، جعفر گودرزی براي دومین سال پیاپي 
به عنوان دبیر دوازدهمین  دوره  جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان 

سینمایی انتخاب و معرفي  شد.
در این جشن،  آکادمی داوری انجمن ،برگزیدگان خود در سی 
و ششمین جشنواره فیلم فجر  و جشنواره جهاني فجر را معرفی 
جشنواره  و  سینما  سابقه  با  مدیران  از  گودرزی  می کند.جعفر 
نقد است که  و  پیشکسوتان حوزه رسانه  از  و  هاي سینمایي 
سابقه دبیری  و نایب رییسی انجمن را در دوره هاي مختلف 
در کارنامه خود دارد. او سالها مدیریت تولید و مجری طرح  
به عهده داشته ودر کارنامه  از پروژه های سینمایی را  بسیاری 
اجرایی  و  روابط عمومی  مدیریت  اش،  اجرای  مسئولیت های 
بنیاد سینمایی فارابی نیز از سال 89 تا 92دیده می شود. گودرزی 
مدیر روابط عمومی بیست  و نهمین جشنواره فیلم فجر و مدیر 
روابط عمومی و اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان از دوره بیست و چهارم تا بیست و هفتم هم بوده است.
دوازدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایي 

ایران ،آذرماه سال جاري برگزار میشود.

جعفر گودرزي دبري دوازدهمني 
جشن بزرگ منتقدان سيمنا شد

مراسم افتتاح فیلم برداری فیلم سینمایی »23 نفر« که اقتباسی از 
کتابی به همین نام برگرفته از خاطرات گروهی از اسرای جنگ 

تحمیلی است،   با حضور سردار سلیمانی برگزار شد.
به گزارش مهر، آیین افتتاحیه فیلمبرداری فیلم سینمایی »23 
مهدی  کارگردانی  و  فرآورده  مجتبی  تهیه کنندگی  به  نفر« 
جعفری صبح روز جمعه 13 مهرماه با حضور سردار قاسم 
سلیمانی و تعدادی از راویان خاطرات کتاب »بیست و سه 
نفر« برگزار شد.در این مراسم که جوی صمیمانه داشت سردار 
سلیمانی به گپ و گفت با نوجوانانی پرداخت که در این فیلم 
سینمایی قرار است ایفاگر نقش نوجوانان اسیر در سال های 

دفاع مقدس باشند.
با حضور سردار  فیلم  از سکانس های  تصویربرداری یکی 
سلیمانی صورت گرفت و در حاشیه آن مجتبی فرآورده در 
مقام تهیه کننده و نیز مهدی جعفری در مقام کارگردان به طرح 
نکاتی پرداختند.سردار سلیمانی در این بازدید طی سخنانی 
کوتاه به اهمیت توجه به خاطرات دفاع مقدس و نیز ویژگی 
بارز گروه نوجوان اسیری که خاطراتشان در کتاب »بیست و 

سه نفر« روایت شده است، پرداخت.
در این مراسم حبیب احمدزاده و مرتضی سرهنگی نیز به عنوان 
مهمان و مسئوالن سازمان رسانه ای اوج به عنوان سرمایه گذار 

حضور داشتند.

فیلم سیمنایی »۲۳ نفر« اب 
حضور رسدار سلیماین کلید خورد

*سیدتقی سیدی

قسم به روح لطیفت،به روح حساست
نخواستم بشوم من یَُوِسوُس النّاَست

دلیل رفتن خود را نوشته ام اما 
به حکم عقل بخوانش نه حکم احساست

 
تو گنج بودی و قدر تو را ندانستم 

نشان به گوهر چشمان مثل الماست
 
دوباره نام تو آمد به یادت افتادم 

جهان چه عطر عجیبی گرفته از یاَست
 
اگر چه در دل تو نیستم ولی بسپار 

مرا به حافظه ی چشم های عّکاست

یک جرعه شعر 

فاطمه حسن زاده - خبرنگار زمان: به نقل از 
روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز 
خدمات  معاونت  کیانی  مهندس  بابل،  شهری 
در                سازمان  مدیره  هیئت  ریاست  و  شهری  
آیین تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید 
این سازمان افزود: این ظرفیت، پتانسیل و توانایی 
در نیروهای انسانی سازمان وجود دارد که قطعا با 
شناسایی و بهره مندی مناسب از توان آنها، می 

توان اهداف سازمان را محقق ساخت .
وی ادامه داد: شاید یکی از رموز موفقیت سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شهری بابل در زمان 
مدیریت مهندس مهیار بابازاده را هم بتوان پرهیز 
از کارهای سنتی و حرکت وی به سمت برنامه 
نیروهای  از  استفاده  با  خالقانه  و  جدید  های 
خوش فکر و توانمند برشمرد . مهندس کیانی 
گفت: مدیریت زمانی قابل ستایش است که فرد 
مدیر در زمان سختی ها و با وجود مشکالت 
تصمیمات درستی که به نتایج مطلوب منتهی شود 
اتخاذ کند وگرنه مدیریت کردن در زمانی که هیچ 
مشکلی وجود ندارد و گشایش و فراوانی است 

که هنر چندانی نمی خواهد .
اولین  بعنوان  از مهندس سعید خسروانی  وی، 
مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری  

بابل که از بدو تاسیس سازمان در راس مجموعه 
حضور داشته و به عنوان مدیرعامل جدید سازمان 
و  کارکنان  تخصصی  توان  بر  که  خواست   ،
نیروهای خالق این مجموعه در جهت حرکت 

رو به جلو آن تکیه کند و شفافیت و صداقت را 
بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد .

و  قانون  رعایت  ضرورت  بر  کیانی  مهندس 
جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی و غیر شفاف 

که ممکن است به سازمان ضربه بزند نیز تاکید 
کرد .ضمن اینکه از تجارب، دانش و تخصص 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  خسروانی  مهندس 

مدیران در حیطه فضای سبز یاد کرد.
وی افزود: ما قرار است که شفاف و قانونی عمل 
کنیم و حقوق مردم را پاس بداریم و اگر دستگاه 
های نظارتی هم چنین هدفی دارند که قطعا دارند 
بنابراین همه در یک جهت حرکت می کنیم و 
باید برای رسیدن به هدف با هم به شکل شفاف 
همکاری و تعامل داشته باشیم تا شهری سبزتر 
از همیشه داشته باشیم. مهندس سعید خسروانی 
مدیر عامل جدید سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهری بابل  ضمن قدردانی از اعتماد مهندس 
کبود فیروزجایی شهردار بابل به واسطه واگذاری 
این مسئولیت گفت: امیدوارم با همکاری پرسنل 
سازمان بتوانیم اهداف، برنامه های چشم اندازو 
سیاست های  این سازمان را عملیاتی کنیم تا 

رضایت هر چه بیشتر شهروندان حاصل گردد.
خدمات  از  تکریم  مراسم ضمن  این  پایان  در 
مهندس مهیار بابازاده، مدیرعامل پیشین، مهندس 
جدید  عامل  مدیر  عنوان  به  خسروانی  سعید 
بابل  منظر و فضای سبز شهری  سازمان سیما 

معرفی شد.

در مراسم تودیع مهندس مهیار بابازاده و  معارفه مهندس سعید خسروانی به عنوان سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل مطرح شد:

تحقق اهداف سازمان با بهره مندی از توان نیروهای انسانی

موسیقی »بمب: یک داستان عاشقانه« اولین نامزد جوایز آسیاپاسیفیک
فیلم »بمب: یک داستان عاشقانه« به عنوان 
یکی از پنج نامزد نهایی جایزه بهترین موسیقی 
متن در جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک انتخاب 
شد.»النی کاریندرو« آهنگساز مطرح یونانی 
که ساخت فیلم موسیقی »بمب: یک داستان 
عاشقانه« ساخته پیمان معادی را بر عهده 
داشته است، به عنوان یکی از پنج نامزد جایزه 
بهترین موسیقی متن دوازدهمین دوره جوایز 

سینمایی آسیاپاسیفیک انتخاب شده است.
جایزه بهترین موسیقی فیلم که امسال برای 
اولین بار به این جوایز سینمایی اضافه شده 
برای  کاریندرو«  »النی  رقابت  شاهد  است، 
فیلم »بمب یک داستان عاشقانه«، »هری 

موسیقی  ساخت  برای  ویلیامز«  کرگسون 
فیلم »نفس« )استرالیا(، »هیلدور گونادوتیر« و 
»یوهان یوهانسون« برای موسیقی فیلم »مریم 

مجدلیه« )استرالیا، بریتانیا(،  »رایان کایابیاب« 
برای فیلم »پورتره« )فیلیپین( و »عمر فادل« 
برای ساخت موسیقی متن فیلم »یوم الدین« 

ساکاموتو«  بود.»ریوئیچی  خواهد  )مصر( 
آهنگساز ژاپنی ریاست هیات داوران اعطای 
جایزه بهترین موسیقی متن جوایز سینمایی 
آسیاپاسیفیک 2018 را بر عهده دارد.»النی 
موسیقی  ساخت  برای  بیشتر  کاریندرو« 
فیلم های »تئو آنجلوپولوس« کارگردان نامدار 
یونانی چون فیلم »ابدیت و یک روز« شناخته 
شده است. فیلم »بمب: یک داستان عاشقانه« 
با  مطرح  آهنگساز  این  همکاری  نخستین 
می شود.پخش  محسوب  ایران  سینمای 
بین المللی فیلم »بمب،یک داستان عاشقانه«؛ 
برعهده نسرین میرشب کمپانی »دریم لب« 

است.

»راهبه« 330 میلیون دالری شد

فیلم های ترسناک کم هزینه ای که ساخت شان از 
اوایل دهه 1990 باب شد و از اواخر این دهه شدت 
گرفت، در تمامی این سال ها فروش باالیی داشته اند 
و جدیدترین نمونه آنها که فیلم »راهبه« است، این 
هفته به دستاوردهای نادیده در میان این آثار سینمایی 
رسید.»The Nun« که یک موجود راهبه دار قاتل و 
مخوف را مقابل بینندگان قرار می دهد، این هفته هم در 
سینماهای آمریکا 5/4 میلیون دالر کاسبی کرد تا در این 
کشور 109 میلیون دالری شود اما فتوحات و پول های 
اکتسابی این فیلم در خارج از مرزهای آمریکا از این 
دست و از این حد فراتر می رود. این فیلم در خارج از 
مرزهای آمریکای شمالی طی هفته جاری 16/2 میلیون 
دالر بدست آورد تا مجموع درآمد حاصله اش در سایر 
قاره ها از زمان شروع اکرانش 221 میلیون دالر باشد 
و با احتساب آمارش در آمریکا و کانادا 330 میلیون 

دالری شود.

خبر


