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سرمقاله

دولت و اذهان پرسشگر

نگاه روز

كنكور حذف  مي شود

 دولت این روزها رویکرد تازه ای را آغاز کرده 
است. مهم ترین آن برگزاری نشست با اهالی 
فن در حوزه های سیاســت و اقتصاداست. 
در این نشســت ها رئیس دولــت نقدها را 
می شــنود، پاســخ می گوید و می کوشد به 
اذهان پرســش گر مردم در بــاره چگونگی 
برون رفت از مشــکالت پاسخ دهد. نشست 
با دانشــجویان یکی از آن جمله است.او در 
دانشــگاه تهران گفت: »در ســال ۹۲ من 
انتخاب شدم. قرار بود دولت را انتخاب کنیم، 
که به محض انتخاب، دالر ارزان شــد، امید 
بیشتر شد، چرا که مردم با فضای امن تر آشنا 
شدند. هنرپیشه سینما، کارگردان و نویسنده 
امیدوار شده بودند، دانشجو هم امیدوار شده 
بود ...« او ســرخوردگی های جاری از دولت 
را بــه دو عامــل مربوط کــرد، تحریم ها و 
فشــار روانی. رئیس جمهور روحانی سپس 
به ظرفیت دولــت در نقد پذیری پرداخت و 
گفت: »نقد مانند نمک اســت که اگر زیاد 

باشد غذا شور می شود و نمی شود خورد... 

2 جالل خوش چهره

یارانه نقدی سوخت به هر خانوار؛

طرح ویژه بخش خصوصی برای مدیریت سوخت

خودروسازان حق افزایش 
خودسرانه قیمتها را ندارند

تاکید سران کشورهای 
آسیایی و اروپا بر 

حمایت از برجام

به گزارش زمان ،سران کشورهای آسیایی و اتحادیه اروپا در نشست دیروز پاریس 
با حمایت از توافق هسته ای ایران )برجام( و اعالم مفید بودن این پیمان برای 
امنیت جهانی، بر پایبندی به این توافقنامه بین المللی تاکید کردند. کشورهای 
آسیایی و اعضای اتحادیه اروپا با تاکید بر حمایت از برجام که برنامه های هسته ای 
تهران را محدود می کند، آن را پیمان مفید و موثری دانستند که توانایی دستیابی 
در  اروپا  اتحادیه  فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی  دارد.  را  اهدافش  به 
دوازدهمین نشست دوساالنه آسیا و اروپا )آسم( گفت که موضع کشورهای آسیایی 

در این نشست درباره حفظ برجام با اروپا همسان است.
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خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمتها را ندارند
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در اطالعیه ای ضمن تاکید بر اینکه 
خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند، اعالم کرد: قیمت های بازار آزاد 

خودرو باید کاهش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در این اطالعیه آمده است: با توجه به برخی برداشت 
های غیر واقعی مبنی بر گران شدن خودرو از گفت وگوی »منصور معظمی« 
رییس هیات عامل ایدرو، به اطالع می رساند »خودروسازان مجوز و حق افزایش 
قیمت را ندارند.« برپایه این گزارش، بدیهی است ارایه پیشنهاد اصالح قیمت توسط 
خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به مفهوم 
پذیرش آن درخواست نخواهد بود و ارایه پیشنهاد و تقاضای بررسی کارشناسی از 
سوی بسیاری از صنوف تولیدی به این مراجع به طور مستمر انجام می گیرد و 
منحصر به صنعت خودرو نیست.سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد 
است قیمت های فعلی بازار آزاد خودرو غیرواقعی، کاذب و ناشی از التهاب های روانی 
ماه های اخیر است و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن برای مصرف 
کنندگان محترم کاهش یاید.در خاتمه این اطالعیه آمده است: بدیهی است این 
سازمان همه توان خود را برای جلوگیری از سوداگری و التهاب آفرینی به منظور 
افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار آزار به کار خواهد بست. مشاهدات بازار نشان 

می دهد که تغییر جریان خرید از یک سو سبب افزایش تعداد فروشندگان خودرو 
و از سوی دیگر سبب کاهش متقاضیان خرید شده است. نتیجه این تغییر، کاهش 
پلکانی قیمت خودرو است به طوری که در یک هفته گذشته قیمت خودروهای زیر 
۵۰ میلیون تومان تا حدود یک ونیم میلیون تومان و قیمت خودروهای باالی ۵۰ 

میلیون تومان تا بیش از دو و نیم میلیون تومان کاهش داشته است.

رهبر معظم انقالب بیان کردند: تصویرسازی غلط و 
منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران مهمترین دستور 
کار امروز دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی 
کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام 

سلطه است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
ای  اهلل خامنه  آیت  رهبری، حضرت  معظم  مقام 
رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با بیش از 
دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر 
علمی، تالش و فعالیت دهها هزار نخبه در سراسر 
ایران را ترسیم کننده تصویری امیدبخش و واقعی از 
کشور خواندند.ایشان با اشاره به نقش و تأثیرگذاری 
نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، 
پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش 
بشری، »تعامل متقابل، دو جانبه و جدی تر نخبگان 
از  و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح 
گنجینه نیروی انسانِی نخبه و تقویت هویت ملی و 
آرمانخواهی در مجموعه نخبگان کشور« را ضروری 
خواندند و تأکید کردند: تصویرسازی غلط و منفی و 
ناامید کننده از اوضاع ایران مهمترین دستور کار امروز 
دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در 
مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است.

رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود، دیدار 
با نخبگان جوان را امیدبخش و شادی آفرین خواندند 
و با اشاره به سخنان تعدادی از جوانان نخبه گفتند: 
این مطالب عمدتاً بسیار متین و متقن و کامالً مورد 
تأیید بنده بود و مسئوالن محترم باید با جدیت 
آنها را پیگیری کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به تأثیرگذاری ملی و فراملی نخبگان از زوایای 
مختلف افزودند: وجود دهها هزار نخبه، از یک منظر، 
نشانگِر »تصویر صحیح و واقعی از کشور« و مایه 
خرسندی و احساس امید است، ضمن آنکه با بهره 
مندی از نخبگان قطعاً چارچوبهای برنامه ریزی برای 
مسائل کشور باید ارتقاء یابد و از دیدگاههای آنان 
نظرات  از  کردند:  خاطرنشان  شود.ایشان  استفاده 
نخبگان جوان، فعال، دلسوز و با نشاط و پای کار 
در بخش های مختلف از جمله نفت، استفاده و برای 
تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل و دانش پایه 
و اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی شود.رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به تأثیر نخبگان در »پیشرفت علمی 
کشور« گفتند: بهره گیری صحیح و مناسب از دانش 
در  علم  پیشرفت  موجب  نخبگان  های  توانایی  و 
کشور و در نتیجه رسیدن به موضع عزت و اقتدار و 
کاهش آسیب پذیری ها خواهد شد.حضرت آیت اهلل 

خامنه ای تأکید کردند: اگر از لحاظ علمی پیشرفت 
کنیم، تهدید دشمناِن تمدنی و سیاسی و اقتصادی 
ما دائمی نخواهد بود و کاهش خواهد یافت.ایشان 
یکی دیگر ازعرصه های تأثیرگذاری نخبگان کشور 
را »ایفای نقش در شکستن مرزهای جهانِی دانش« 
دانستند و افزودند: در قرون اخیر، سهم ما در جلو 
بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و باید با 
کشور،  جوان  نخبگان  باالی  ظرفیت  از  استفاده 

مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم.
باید  جوانان  گفتند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
از  از دوران تلخ ۲۰۰ ساله قبل  تاریخ،  با مطالعه 
پیروزی انقالب اسالمی که به دلیل بی اعتنایی به 
استعدادها و نخبگان، کشور دچار عقب ماندگی شد، 
مطلع شوند و قدر دوران کنونی را بدانند.ایشان با 
تأکید بر اینکه در دوران قاجار و پهلوی، ایران یکی 
از عقب مانده ترین کشورها از لحاظ دانش روز بود، 
افزودند: در حالی که جمعیت ایران حدود یک درصد 
جمعیت جهان است، سهم ما در تولید علم در دوران 
پهلوی، یک دهم درصد بود اما اکنون سهم ایران در 
تولید علم در دنیا به حدود دو درصد رسیده است 

که به این حد نیز نباید قانع بود.
ادامه در صفحه ۲

رهبر معظم انقالب:

دستورکاردشمن تصویرسازی منفی از ایران است

»ملک سلمان« شخصاً مجبور به ورود به پرونده »خاشقجی« شده است
 یک خبرگزاری غربی به نقل از ۵ منبع مرتبط با خاندان سلطنتی ریاض اعالم 

کرد: »ملک سلمان« شخصاً مجبور به ورود به پرونده »خاشقجی« شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با ادامه واکنش ها به پرونده ناپدیدشدن جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد ریاض پس از مراجعه به کنسولگری سعودی 
در استانبول، ملک سلمان پادشاه عربستان شخصا مجبور شده است در این 
موضوع مداخله کند.خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از ۵ منبع مرتبط 

با خاندان سلطنتی ریاض در این خصوص نوشت: پنج شنبه ۱۱ اکتبر ملک 
سلمان، شاهزاده خالد الفیصل فرماندار مکه که از مورد اعتمادترین افراد وی 
است را با هدف بحث و بررسی این مسأله از طریق رایزنی با مقامات ترکیه 
به استانبول فرستاد.گزارش مذکور در ادامه افزود: در طول سفر خالد الفیصل، 
ترکیه و عربستان سعودی با تشکیل گروه کاری مشترکی برای بررسی ناپدید 

شدن خاشقچی تواقق کردند.
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دولت و اذهان پرسشگر

جالل خوش چهره
 دولت این روزها رویکرد تازه ای را آغاز کرده اســت. مهم ترین آن برگزاری 
نشست با اهالی فن در حوزه های سیاست و اقتصاداست. در این نشست ها 
رئیس دولت نقدها را می شــنود، پاســخ می گوید و می کوشد به اذهان 
پرسش گر مردم در باره چگونگی برون رفت از مشکالت پاسخ دهد. نشست 
با دانشجویان یکی از آن جمله است.او در دانشگاه تهران گفت: »در سال ۹۲ 
من انتخاب شدم. قرار بود دولت را انتخاب کنیم، که به محض انتخاب، دالر 
ارزان شد، امید بیشتر شد، چرا که مردم با فضای امن تر آشنا شدند. هنرپیشه 
سینما، کارگردان و نویسنده امیدوار شده بودند، دانشجو هم امیدوار شده بود 
...« او سرخوردگی های جاری از دولت را به دو عامل مربوط کرد، تحریم ها 
و فشار روانی. رئیس جمهور روحانی سپس به ظرفیت دولت در نقد پذیری 
پرداخت و گفت: »نقد مانند نمک است که اگر زیاد باشد غذا شور می شود 
و نمی شود خورد... نقدها باید با اطالعات کافی باشد... ما وقتی از موضوعی 
نقد می کنیم باید شرایط کشور را بدانیم، شما وقتی دستور ورزش به فردی 
می دهید باید به ســن و شرایط او هم توجه کرد... شرایط کشور همیشه 
یکسان نیست. در هر شرایطی باید ببینیم راه چیست...« حسن روحانی در 
همین سخنرانی وعده داد که زین پس با صراحت درباره مشکالت خواهد 
گفت و نظر کارشناسان فن را خواهد شنید. او هم چنین اشاره داشت که 
نقدها را می خواند و می شــنود اما برخی از آن ها مطابق با واقعیات جاری 
نیست. دیدار او با کارشناســان اقتصادی گام بعدی او در شفاف شنیدن 
و شــفاف گویی بود.ارزیابی آن چه دولت در دستور کار خود قرار داده زود 
است، ولی به همان میزان که از برگزاری چنین نشست هایی منتشر شده و 
فرازهای سخنان رئیس دولت می توان نکاتی را استنتاج کرد، از یک سو مفید 
بودن آن و از ســوی دیگر دیرکرد در چنین رفتاری است. رئیس جمهور 
اذعان دارد که انتخاب او و گزینش اعضای کابینه در ســال ۹۲ برای همه 
اقشار اجتماعی بارقه امید شد. مردم فضای امن تر را تجربه کردند و آرامش 
برجامعه سایه انداخت. اما رئیس جمهور به نکته اصلی اشاره نمی کند که 
چرا این همه امید اکنون وضعی دگرگونه یافته و دولت او زیر تیغ انتقادهایی 
است که چپ و راست نمی شناسد. آیا همه اش مربوط به دو عامل تحریم 
و فشار روانی اســت یا برخی انتقادها که زیادی نمکش، غذا را شور کرده 
است؟ آیا سختی تحریم وکاهش منابع درآمدی سبب رویکرد تازه دولت به 
منتقدان و کارشناسان شده است؟ یا باور دولت چنین است؟  رئیس جمهور 
روحانی برخی انتقادها را غیرکارشناسی و بدون اشراف بر همه وجوه مربوط 
به چرایی مشکالت می داند، اما آیا این نقص تنها به دور بودن منتقدان از 
واقعیات مربوط اســت یا کم کاری دولت در بیان صریح آن چه سبب بروز 
مشکالت بوده و هست؟ همه اقشاری که امیدوارانه به حسن روحانی رأی 
دادند، قلب ماهیت نشده و هم چنان همانی هستند که بودند. آنان خواستار 
آرامش و امید به آینده هستند. برخی سرخوردگی ها از دولت ناشی از کم 
دانستن درباره وجوه و عوامل مشکالت است. همین مهم فرصت را برای 
غوغاساالران فراهم کرده تا علیه اصلی ترین دستاوردهای دولت هم یکه تازی 
کنند. الزام کنونی نه گفتار درمانی و نه حتی شنیدن گزارش های مربوط به 
دیدارهایی است که این روزها رئیس جمهوری با اصحاب جریان های سیاسی 
و اقتصادی برگزار می کند، بلکه سخنان صریح  و اقدام کارآمد است که بتواند 
به اذهان پرسش گر پاسخ داده و نتایج معلوم درپی آورد. دیدار رئیس دولت 
با اهل فن اگرچه دیرهنگام اما جای امیدواری است ولی این اتفاق اگر تنها به 

وضع اضطرار کنونی مربوط باشد، هیچ.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r  

تحریم های آمریکا ناقض دستورات 
دیوان بین المللی دادگستری

وزیر امور خارجه در حساب خود در توییتر نوشت: 
تحریم های اخیر آمریکا ناقض دســتورات دیوان 

بین المللی دادگستری است.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماسی عمومی 
و رســانه ای وزارت امــور خارجــه ، محمد جواد 
ظریــف در این توییت افــزود: تحریم های اخیر 
ایاالت متحده ناقض دو دستور دیوان بین المللی 
دادگســتری اســت ممانعت نکــردن در تجارت 
کاالهای مربوط به امور انسانی و پرهیز از تشدید 
مناقشــه؛ این یعنی اوج بی اعتنایی به حاکمیت 

قانون و حقوق بشر تمامی مردم.
ظریف تاکید کرد: دشمنی رژیم قانون شکن آمریکا 
علیه ایرانی ها با اعتیاد به تحریم ها تشــدید شده 

است.

تاکید سران کشورهای آسیایی
 و اروپا بر حمایت از برجام 

ســران کشــورهای آســیایی و اتحادیه اروپا در 
نشســت دیروز پاریس با حمایت از توافق هسته 
ای ایــران )برجام( و اعالم مفید بودن این پیمان 
برای امنیت جهانی، بر پایبندی به این توافقنامه 

بین المللی تاکید کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ کشورهای آسیایی 
و اعضای اتحادیه اروپا با تاکید بر حمایت از برجام 
که برنامه های هســته ای تهــران را محدود می 
کنــد، آن را پیمان مفید و موثری دانســتند که 

توانایی دستیابی به اهدافش را دارد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در دوازدهمین نشست دوساالنه آسیا و اروپا 
)آسم( گفت که موضع کشورهای آسیایی در این 
نشست درباره حفظ برجام با اروپا همسان است.

وی با اشــاره بــه تالش این نهاد برای اســتقرار 
ســازوکار ویــژه مالی ایران افــزود: مطمئنم که 
اعضــای اتحادیــه اروپا در هفته هــای آینده با 

موفقیت به این تالش ادامه خواهند داد.

اخبار

سرمقاله

هر کس میدرود آنچه را میکارد 
و جزا می بیند آنچه را عمل می کند

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
بی  از  دیگر  نمونه  یک  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
اشاره  پهلوی  دوران  در  دانش  و  علم  به  اعتنایی 
کردند و گفتند: از زمان تأسیس دانشگاه تهران 
تا  سال ۱3۱3  در  کشور  دانشگاه  اولین  بعنوان 
سال ۱3۵7 که چهل و چهار سال می شود، تعداد 
دانشجویان کل کشور، ۱۵۰ هزار نفر بود اما اکنون 
که چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، 
تعداد دانشجویان کشور بیش از چهار میلیون نفر 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
چنین مقایسه هایی، تفاوت دو حکومت و دو نظام 
را به روشنی نشان می دهد، خاطرنشان کردند: 
علت عمده عقب ماندگِی علمی و اخالقی و سیاسی 
کشور در آن دوران تاریک، وجود حکمرانان بی 
کفایت، دنیاطلب، وابسته و بی عرضه بود که در 
مقابل ملت تکبر می فروختند و به فکر مصالح آنان 
نبودند اما در مقابل بیگانه تا کمر خم می شدند.

ایشان تأکید کردند: همه ما باید به دلیل رهایی 
از آن دوران تلخ و پیشرفتهای کنونی، سپاسگزار 
نظام جمهوری اسالمی و امام بزرگوار باشیم.رهبر 
توصیه در خصوص  اسالمی سپس چند  انقالب 
»لزوم  ایشان  توصیه  کردند.اولین  بیان  نخبگان 
مدیریت  نظام  و  نخبگان  میان  جانبه  دو  تعامل 
کشور« بود که در این زمینه گفتند: از یک طرف 
مسئوالن باید جدی تر به دنبال تعامل با نخبگان و 
ارائه خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و از طرف 
دیگر نخبگان نیز باید همه ظرفیت های خود را در 
اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای منابع انسانی خوب و نخبه متحرک و 
پیش رونده را یک گنجینه و ثروت عظیم خواندند و 
تأکید کردند: این ثروت همانند هر گنجینه دیگری 
تا  است  سلطه  نظام  چپاول  و  طمع  معرض  در 
ضمن آنکه از این ثروت برای خود بهره می برد، 
درخصوص علم و فناوری یعنی داشته های ثروت 
آفرین و قدرت آفرین نیز انحصار ایجاد کند.ایشان 
»حذف فیزیکی نخبگان« را یکی از روشهای نظام 

سلطه برای خارج کردن این گنجینه از چنگ ملتها 
دانشمندان هسته  ترور  به  اشاره  با  و  برشمردند 
ای کشور گفتند: عالوه بر حذف فیزیکی، »امحاء 
فرهنگی و یا مشغول کردن نخبگان به امور دیگر«، 
از دیگر روشهای نظام سلطه برای گرفتن این ثروت 
عظیم کشور است، بنابراین مسئوالن و نخبگان باید 
هوشیار و مراقب باشند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
راه مقابله با فریب های نظام سلطه برای مجموعه 
نخبگی کشور را »تقویت هویت ملی و آرمانخواهی 
در میان نخبگان« دانستند و خاطرنشان کردند: 
بودن،  مسلمان  و  ایرانی  به  باید  ما  نخبه  جوان 
شرافتمندانه  بسیار  تاریخ  و  آرمانها  ملی،  هویت 
خود افتخار کند.ایشان تأکید کردند: یکی از برنامه 
های دشمن، آرمان زدایی و هویت زدایی است که 
همه باید مراقب و متوجه این نقطه تهاجم باشند.

یکی دیگر از توصیه های رهبر انقالب اسالمی به 
نخبگان، »مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیتهای 
بود. کشور«  مهم  مسائل  و  مردم  قبال  در  خود 

نباید  نخبه  گفتند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
در فضای تخصصی خود غرق شود و به مسائل 
و  پیشرفت  عدالت،  »استقالل،  همچون  جامعه 
آسیب های اجتماعی« اعتنایی نداشته باشد.ایشان 
خطاب به نخبگان تأکید کردند: اگر شما نخبگی 
را در زیر پرچم »عدالتخواهی و استقالل و هویت 
ملی« انجام دهید، قطعاً ارزش آن بیشتر خواهد 
بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگ 
تحمیلی اقتصادی، سیاسی و امنیتی علیه ایران 
عزیز افزودند: یک نخبه نمی تواند به این جنگ بی 
تفاوت باشد.رهبر انقالب اسالمی با تشبیه جنگ 
تبلیغاتی و رسانه ای بسیار شدید دشمن به جنگ 
تحمیلی افزودند: امکانات تبلیغاتی ما مانند اوایل 
دفاع مقدس، اندک است اما همانگونه که در آن 
نبرد پیروز شدیم، به فضل الهی در این جنگ هم 
بدون تردید پیروز خواهیم شد.ایشان »تصویرسازی 
غلط« را مهمترین کار امروز دشمن برای اغوای 
افکار عمومی جهان و ایران برشمردند و خاطرنشان 

کردند: نخبه جوان ما باید در این رویارویی سنگین، 
وظیفه خود را برای پیروزی و سرافرازی ایران انجام 
دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی 
این بخش از سخنانشان این دستور کار را برای 
نخبگان جوان ترسیم کردند: »تالش علمی زیر 
پرچم عدالتخواهی، انحصارشکنی، ستم ستیزی 
مشکالت  و  مسائل  به  رسیدگی  و  حساسیت  و 
مردم«.رهبر انقالب اسالمی همچنین در بیان چند 
نکته درباره بنیاد نخبگان، ضمن تشکر از زحمات 
بنیاد، کار و تالش شبانه روزی را به مسئوالن آن 
توصیه مؤکد کردند و افزودند: در شناسایی، جذب، 
هدایت، ساماندهی، شنیدن سخن نخبگان و درمان 
کردن دردهای آنان شب و روز نشناسید.»پرهیز 
از روزمرگی همراه با ابتکار دائم و نوسازی روشها 
در بخشی که هدایت نخبگان را در بنیاد برعهده 
دارد«، »برنامه ریزی دقیق و صحیح برای فعالیتهای 
هویت بخش«، »استفاده از دفتر نمایندگی رهبری 
در دانشگاهها«، »استفاده از شرکتهای دانش بنیان 
و مراقبت درباره تنزل نیافتن ضوابط این شرکتها« 
از دیگر توصیه های رهبر انقالب به مسئوالن بنیاد 
نخبگان بود.ایشان همچنین استفاده از نخبگان در 
چیدمان مدیریتهای میانی کشور را مهم خواندند و 
افزودند: ممکن است جوانان نخبه تجربه سطوح 
اول مدیریتی را نداشته باشند اما سطح مدیریتهای 
میانی حتماً به جوانان نخبه نیاز دارد.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با رد 
تصوری که دانشگاهها را در خدمت مسائل کشور 
نمی داند، خاطرنشان کردند: در چهار دهه اخیر 
نقش  کشور  مهم  صنایع  در  دانشگاهی  جوانان 
اول داشته اند.ایشان »هوا فضا«، »علوم زیستی«، 
هسته  »صنعت  دفاعی«،  »صنعت  »سدسازی«، 
بنیادی«،  »سلولهای  آن«،  گوناگون  ابعاد  در  ای 
»زیست فناوری« و »ساخت داروهای نو ترکیب« 
که  برشمردند  صنایعی  و  ها  عرصه  جمله  از  را 
دانشگاهها در شکل گیری و پیشرفت آنها نقش 
ارزنده ای داشته اند. رهبر انقالب اسالمی در عین 

حال افزودند: البته در کار دانشگاهها نقص های 
زیادی وجود دارد که باید رفع شود و نخبگان جوان 
نیز امروز برخی از آنها را بیان کردند.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای دانشگاهها را به »اهتمام به پژوهش« 
در همه سطوح فراخواندند و افزودند: ارتباط متقابل 
و پر منفعت دانشگاه با صنعت جدی تر گرفته شود.

رهبر انقالب در همین زمینه خاطرنشان کردند: با 
گسترش ارتباط با صنعت و شناسایی نیازها به گونه 
ای عمل کنید که همانند برخی از کشورها، هر 
پایان نامه دانشجویی یک حامی از بخش خصوصی 
یا دولتی داشته باشد. »ضرورت به روزرسانی نقشه 
جامع علمی« پس از ۹ سال از تدوین آن و لحاظ 
کردن مسائل جدید در این نقشه، نکته دیگر ایشان 
خطاب به مسئوالن بود. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای همچنین با تأکید بر »ضرورت ارتباط علمی با 
کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند«، 
افزودند: اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، 
بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب، 
ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، 
منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.رهبر 
انقالب با تأکید بر تعامل دانشگاهها با دولت برای 
شناخت نیازها و اولویتها، از اقدام گروههای مختلف 
اساتید دانشگاهی و صاحبنظران از جمله اساتید 
بسیجی در نوشتن نامه به مسئوالن و ارائه راه حل 
مشکالت اقتصادی ابراز مسرت کردند و افزودند: 
نمی دانیم دولت چقدر به این راه حلها عمل می 
همچنین  و  اساتید  مسئولیت  احساس  اما  کند 
نخبگان جوان و خوشفکر در قبال مشکالت کشور 
بسیار خرسند کننده است.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای در پایان سخنانشان بار دیگر به تالش پرحجم 
ایران  اوضاع  از  منفی  تصویرسازی  برای  دشمن 
اشاره کردند و افزودند: نوسانات ارزی و مشکالت 
معیشتی وجود دارد اما در مجموع تصویر واقعی 
کشور، به کوری چشم دشمنان، عکس تصویری 
است که بیگانگان سلطه طلب از ایران عزیز ترسیم 

می کنند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری وحیدیه درنظردارد به استناد مجوزواصله 
شماره  به  شهروحیدیه  اسالمی  شورای  ازسوی 

33/436 مورخ 97/06/20 نسبت به اجرای پروژه :
1-ادامه احداث کمربندی ضلع جنوبی شهر وحیدیه طبق فهرست بهاء 

راه وباند سال1397 با برآورد اولیه 13/461/552/000 ریال.
اقدام نماید .لذا ازکلیه متقاضیان شرکت درمناقصه دعوت بعمل می 
آوردحداقل قیمت پیشنهادی خود راجهت اجرای پروژه فوق درسه 

پاکت جداگانه به شرح زیر:
1-پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر)5% قیمت برآورد اولیه(

2-پاکت ب – حاوی مدارک مثبته شرکت 
3-پاکت ج- حاوی قیمت پیشنهادی

حداکثرتا10 روز ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به امورمالی شهرداری 
رد  در  در ضمن شهرداری  نمایند.  دریافت  ورسید  تحویل  وحیدیه 
یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست وکلیه کسورات متعلقه 
وهزینه درج آگهی نیزبه عهده برنده مناقصه می باشدوبه پیشنهادات 
مشروط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانکی معتبرمعادل 5% قیمت 

برآورد اولیه ترتیب اثرداده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 65636200 تماس حاصل 

شهرداری وحیدیهنمایید.

 نوبت اول

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت دوم(
مدرک تحصیلی اینجانب  ندا ایرجی فرزند عین اله به شماره شناسنامه 2790190879 
صادره  از خوی   در مقطع  کاردانی پیوسته  رشته تربیت بدنی صادره از واحد 
با  سما   ای  وحرفه  فنی  آموزکده  واحد خوی-  اسالمی  آزاد  دانشگاه   دانشگاهی 
شماره 3700  مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرکرا 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی به نشانی  آذربایجان غربی  -خوی- کیلومتر 5 

جاده خوی به سلماس ارسال نمایند.    تاریخ چاپ :97/7/26 

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به    4623091120 شماره   شناسنامه  دارای  چلوانی  ریاحی  ابوطالب  آقای 
دادخواست به کالسه  970480 ش 1 س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهر علی ریاحی چلوانی به شناسنامه شماره 
122 درتاریخ1388/1/1 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1ـ گل افروز ریاحی چلوانی فرزند جواد به شماره ملی 4622746247 فرزند ذکور

2ـ محمد ریاحی چلوانی به شماره ملی 4623056481 فرزند ذکور
3ـ ابوطالب ریاحی چلوانی به شماره ملی 4623091120  فرزند ذکور
4ـ اسماعیل ریاحی چلوانی به شماره ملی 4620829171  فرزند ذکور

5ـ فرح ریاحی چلوانی به شماره ملی 4623128318 فرزند اناث وال غیر
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول/ نوبت اول 
به موجب پرونده اجرایی به شماره  0950933 محکوم علیه آقای بهمن نادری محکوم 
اینکه  به  نظر   ، شیرزاد عرب  له  محکوم  در حق  ریال  پرداخت 348/020/000  به 
محکوم علیه از پراخت مبلغ مذکور خودداری نموده اموال مشروحه ذیل که ارزش آن 

بر حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید. 
دو قطعه باغ از اراضی مزرعه امامیه واقع در شوراب صغیرمتعلق به محمد شیخی که 

ارزش کل ملک 350/000/000 ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ  1397/8/10 راس ساعت  30: 9 صبح از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود 
شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای 
احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر گرفتن 
ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 10 درصد 
مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ 
مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند و در صورت عدم انجام 
در مهلت مقرر 10 در صد مبلغ مزایده  پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان ـ داوودی بنی 

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی باقری مقدم کاجی  فرزند رضا قلی به شرح 
دادخواست  تقدیمی ثبت به کالسه 9709983855700277 از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلی باقری مقدم 
کاجی به  ش ش1401  سرانجام در تاریخ 1397/4/16 در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود 

حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ دل افروز رئیسی  فرزند خسرو  به ش ش 11 ) همسر متوفي(

2ـ علی باقری مقدم کاجی  فرزند رضا قلی به ش ش 4680167149 )  فرزند متوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
 متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره

 یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9709986619000157 آقای محمد سلمانی میخوش فرزند نریمان 
به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفده میلیون و یکصد و شصت هزار 
تومان از طریق دایر نمودن سایت شرط بندی موضوع شکایت آقای سجاد آقایی 
تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی 
شاکی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم 
حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان . 

آگهی حصر وراثت
آقای روح اله فتحی آذر دارای شناسنامه بشماره 1114 به شرح پرونده کالسه 1096-
97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طاوس رشتبری کلخوران به شماره شناسنامه 14 در تاریخ 1393/5/20 در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1.ایاز فتحی آذر کلخوران به شماره شناسنامه 725 پسر متوفی.

2.شعبان فتحی آذر به شماره شناسنامه 939 پسر متوفی.
3.یاسر فتحی آذر به شماره شناسنامه 942 پسر متوفی.

4.علیرضا فتحی آذر به شماره شناسنامه 993 پسر متوفی
5.اباصلت فتحی آذر به شماره شناسنامه 995 پسر متوفی.
6.روح اله فتحی آذر به شماره شناسنامه1114 پسر متوفی.

7.عباس فتحی آذر به شماره شناسنامه 60 پسر متوفی.
8.زبیده فتحی آذر کلخوران به شماره شناسنامه 594 دختر متوفی.

9.دفتر فتحی آذر کلخوران به شماره شناسنامه 2 دختر متوفی.
10.گلی فتحی آذر به شماره شناسنامه 940 دختر متوفی.

11.فاطمه فتحی آذر به شماره 941 دختر متوفی.
12.وحیده فتحی آذر به شماره شناسنامه 994 دختر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و 

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

رای اصالحی 
پرونده کالسه 97099813125200306 شعبه 12  شورای  حل  اختالف  مجتمع  
قضایی شماره 2 )شهید بهشتی ( رشت  تصمیم  نهایی  شماره  9709971325200582
خواهان:خانم مهناز علیمرزائی فرزند علی  محمد با  وکالت  آقای  امین  جباری  
باالی  نماز  گلباغ  گلسار  رشت   ستان   شهر  گیالن  استان  نشانی  به  علی   فرزند 
فروشگاه سناتور – ورودی A طبقه  5 دفتر وکالت عسگر سلیمانیان شماره تماس 

09111323810
بیستون  اول  به نشانی  استان گیالن شهرستان رشت  خوانده:خانم رامش ذنوبی  

پیرسرا  کوچه گل افزان پالک 54- طبقه 3
خواسته ها: 1- مطالبه  خسارت  تاخیر تادیه  2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه  

وجه سفته رای اصالحی
نسبت به دعوی مهناز علیمرزائی  علیه رامش  ذنوبی  دایر  بر مطالبه خسارت  تاخیر 
تادیه  و مطالبه خسارا دادرسی  و مطالبه وجه  سفته – رای  اصالحی  رای  تصحیحی 

صادر  شد.
در تاریخ 97/7/16 در وقت  مقرر پرونده  کالسه 970313 تحت نظر است  قاضی 
شورا  با پس  از وصول  نظریه  مشورتی  اعضای  شورا  بررسی  محتویات  پرونده  
ختم  رسیدگی  را  اعالم  و وبا استعانت  از خداوند  متعال  به شرح  ذیل  مبادرت  

به صدور  رای می نماید:
رای قاضی شورا

در خصوص  دادخواست  خواهان  مهناز علیمرزائی با  وکالت  امین  جباری  به  
طرفیت  خوانده  خوانده  رامش  ذنوبی  مبنی  بر مطالبه  مبلغ صدوبیست میلیون  
ریال  به انضمام هزینه  دادرسی  و خسارت تاخیر  تادیه به موجب ده فقره  سفته  
به شماره های 159435 و 159436 و 051630 و 051631 و 051632و 05633 و 
760579 و 760578 و 760580 و 760581  متضمن  مدیونیت  خوانده  به خواهان  
می باشد  بدین شرح  که خواهان  اعالم  نموده خوانده مبالغ خواسته  را به اینجانب  
بدهکار  است  و چون  وجه  خواسته  را تادیه  ننموده  است خواهان  صدور  حکم 
به  محکومیت  وی را  به پرداخت  مبالغ  یاد شده  می باشم  با مالحظه  محتویات  
پرونده  و مدارک  ابزاری  خواهان  با امضاء  خوانده  که داللت  بر  اشتغال  ذمه  
خوانده  دارد  و توجها  به اصل  صحت  مستندات  ابزاری  خواهان  و اینکه  خوانده  
با  وصف  ابالغ  نشر آگهی  در روزنامه  تجارت  بشماره ی 1439  مورخه 97/6/14  
در جلسه رسیدگی  حاضر  نگردیده  و الیحه  ای نیز  به  شعبه ارسال  نداشته  است  
خواسته خواهان  را  موجه  تشخیص  و مستندا  به مواد 9 و 16و 18 و 19 و 25و 
27  قانون  شورای  حل اختالف  و مواد 1284 و 1301  قانون  مدنی  و مواد 198  و 
522  و 519  قانون آیین  دادرسی  مدنی  خوانده  را به پرداخت  مبلغ  صد و بیست  
میلیون  ریال بابت  اصل خواسته  و به  جهت  تسبیب  در طرح  دعوی  به پرداخت  
مبلغ  دو میلیون  و پانصد  و پنجاه  هزار ریال  بابت  خسارات  دادرسی  و خسارت  
تاخیر تادیه  اصل  خواسته  از تاریخ  97/5/11  لغایت  اجرای  کامل  حکم  متناسب  
نرخ  شاخص  تورم  اعالمی  بانک  مرکزی  که محاسبه آن  در زمان  اجرا  بر عهده  
واحداجرای  احکام می باشد در حق خواهان  محکوم  می نماید  رای  صادره غیابی  
محسوب  و از تاریخ  ابالغ  ظرف  مهلت  بیست  روز  قابل  واخواهی  در این شعبه 
و پس از انقضای  مهلت مذکور  ظرف  بیست  روز قابل  تجدیدنظر  خواهی در 

دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان رشت  می باشد.
قاضی شعبه دوازدهم  شورای  حل اختالف  شهرستان  رشت – محمد علی شریف  نژاد

آگهی  احضار  متهم
  و ابالغ  وقت دادرسی

در اجرای  ماده 115 قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  
برای  یک نوبت در یکی از روزنامه  ها متهم  زهرا عازمی کلیمانی که بلحاظ  مجهول 
المکان  بودن  ابالغ  احضاریه  به نامبرده  ممکن نشده  است احضار  می شود  تا 
ظرف  مدت یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این شعبه  از اتهامن  منتسبه  
دایر بر معاونت  در سرقت  مقرون  به آزار از آن  در پرونده  کالسه 960524 پنجم  
دادیاری  موضوع  شکایت  سیف  الدین  بهاوری از خود دفاع  نمایند. ضمنا می 
تواند  یک نفر  وکیل  دادگستری  همراه  خود داشته  باشد و عدم  حضور  موجب 

اتخاذ  قانونی  خواهد بود.
116- دادیار شعبه پنجم  دادسرای  عمومی  و انقالب تالش – اشکاران 

آگهی وقت ابالغ دادرسی
آگهی ابالغ  هدایت اهلل میر احمدی فرزند محمد علی 

میر  اهلل  آقای هدایت  به طرفیت خوانده  دادخواستی  غفاری  خواهان خانم مهوش 
احمدی فرزند محمد علی به خواسته طالق به در خواست زوجه و حضانت مطرح به 
این شعبه ارجاع و به پرونده کالسه  9709983816100306 شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی(دادگستری شهرستان اردل ثبت وقرار ارجاع امر به داوری تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف هفت روز  پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، با معرفی داوری با شرایط ذیل اقدام نماید 
، بدیهی است در صورت عدم معرفی داور ظرف مهلت مقرر ، دادگاه خود راساًداور 
انتخاب می نماید. مسلمان و نسبتاً آشنا با مسائل شرعی خانوادگی ، اجتماعی و دارای 
حداقل سی سال سن تمام و متاهل و متعهد باشد و اشتهار به فسق و فساد نداشته 

باشد در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان اردلـ  سیده صغری حسینی 

آگهی
به تاریخ 97/7/21 در وقت  فوق  العاده  شعبه 12  شورای  حل  اختالف  شهرستان  
رشت  به تصدی  امضاء کننده  ذیل  تشکیل  پرونده  کالسه  پیوست  تحت  نظر 
با مالحظه  و بررسی  اوراق  و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح  

ذیل  انشاء رای  می نماید.
حکم  اصالحی: نظر  به اینکه در حین تنظیم ونوشتن رای 970991325200572 
مورخه 97/7/17 موضوع کالسه پرونده 970313  اصداری  از این شعبه  سهو قلم  
رخ داده بدین توضیح : که صدور  رای  به شماره صدرالذکر  سهوا حق  الوکاله  وکیل  
طبق  تعرفه  قانونی  ذکر نگردیده  که این  مورد  برابر حکم  اصالحی  تصیحیح  می 
گردد  علی ایحال  نظر به  مراتب  به  واسطه  فراهم  بودن  موجبات  قانونی  ضمن  
پذیرش سهو قلم  به استناد ماده  28 قانونی  شوراهای  حل اختالف  مصوب 1394  
رای  مارالذکر  را به شرح  معنون  با حفظ  سایر مندرجات  آن اصالح  می نماید  
تسلیم  رونوشت  رای اصلی  بدون  حکم اصالح  شده ممنوع است رای  صادره  به  
تبع  رای   قبلی  ظرف  مدت  20  روز پس از  ابالغ  تجدیدنظر  از محاکم  عمومی 

) حقوقی(  شهرستان  رشت  است.
رم الف:4030- قاضی  شعبه 12  شورای  حل اختالف  رشت – محمد علی  شریف نژاد

دادنامه 
آباد  پرونده کالسه 9309986612600363 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
)103 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9709976613700695 شاکی : آقای عزیز 
نوری پور فرزند صید عباس به نشانی خرم آباد دره گرم نگارستان 13 – متهم : آقای 
سید محمد علیزاده به نشانی تهران –خ حافظ خ سرهنگ سخایی روبروی دانشگاه 
هنر ساختمان گل نرگس پ29 دفتر حقوقی قرارگاه سازندگی خاتم االوصیاء مدیر 
عامل پروژه کوثر 6 –اتهام: عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر 

عمدی به میزان 60 درصد تقصیر 
به تاریخ 97/7/15 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان 
خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 970304 تحت نظر 
است دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
اتهام آقای سید محمد علیزاده مدیر عامل شرکت صنایع  رای دادگاه :در خصوص 
هواپیما سازی ایران پروژه کوثر6 دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به آقای عزیز نوری پور فرزند صید عباس موضوع کیفر 
خواست شماره 9710436611001318 دادسرای خرم آباد با عنایت به شکایت شاکی 
،گواهی پزشکی قانونی نظریه هیات سه نفره کارشناسان مبنی بر اینکه آقای عزیز نوری 
پور که راننده یک دستگاه خودرو بوده جهت سوخت گیری خودرو به جایگاه سوخت 
گاز CNGواقع در گلدشت غربی مراجعه می نماید که در کنار پمپ گاز پای راست 
وی بین آهنهای شبکه فلزی نصب شده روی کانال لوله های گاز رسانی داخل جایگاه 
سوخت گیری فرو رفته و باعث جراحت ساق پای وی می گردد و قصور شرکت 
صنایع هواپیما سازی ایران پروژه کوثر 6 به مدیریت سید محمد علیزاده  60درصد می 
باشد و اینکه متهم در هیچکدام از مراحل تحقیقات در دادسرا و علیرغم ابالغ در جلسه 
رسیدگی دادگاه شرکت نکرده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است بنابراین بزهکاری وی 
محرز است لذا مستند به ماده 714-710-709-559-291-145-20 قانون مجازات 
اسالمی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت شصت درصد دیات به این شرح 1-سه 
هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی ساق زانوی راست 2-نیم درصد خراشیدگی زانوی 
راست )حارصه(3-یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم مچ پای چپ 4-نیم 
درصد دیه کامل بابت ارش تورم زانو نی راست در حق شاکی در ظرف دو سال از تاریخ 
وقوع جرم )90/6/9 (صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن قطعی است . 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سید رضا موسوی .

رهبر معظم انقالب:

دستورکاردشمن 
تصویرسازی منفی 
از ایران است
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محکومیت 30 نفر در پرونده های 
مفاسد اقتصادی

دادستان تهران گفت: در سه ماه گذشته 63 کیفرخواست برای پرونده 
های مفاسد اقتصادی صادر شده و 3۰ نفر محکوم شده اند. همچنین 

۱6۰ نفر در این کیفرخواست  ها تحت تعقیب قرار گرفته اند.
در  آبادی  دولت  جعفری  عباس  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نشست با معاونان دادسرای تهران و دادستان های شهرستان  ها با 
اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه قضاییه در این زمینه نقش 

قابل توجهی دارد، این مطلب را اعالم کرد.
وی ادامه داد: ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و اخذ 

اذن از مقام معظم رهبری، اقدامات مناسبی شروع شده است.
و  عادی  به طور  اگر  که  اقداماتی  کرد:  اضافه  قضایی  مقام  این   
از  امروزه  اما  می کشید؛  ماه ها طول  شود  انجام  بود  قرار  متعارف 
برخی تریبون ها و رسانه  ها مطرح می  شود چرا قوه قضاییه بافساد 
اخیر دستگاه قضایی  ماه  نمی کند؟ در حالی که در چند  برخورد 

فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است. 
با این پرونده  ها اقدامات زیادی  با اشاره به این که در رابطه  وی 
صورت گرفته است، با انتقاد از برخی تریبون ها مبنی بر برخورد 
نشدن با فساد، گفت: قوه قضاییه به دلیل برخی معذوریت های 
قانونی تا حصول نتیجه در مورد پرونده ها کمتر در این موضوع 
اطالع  رسانی می کند و عالوه برآن سیاست  های پیشگیرانه در این 

زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرند.

ادعای بی اساس نیکی هیلی علیه ایران

نیکی هیلی، سفیر  آمریکا در سازمان ملل، در ادامه سیاست های 
خصمانه آمریکا علیه کشورمان، ایران را مورد انتقاد قرار داد.

اولین حضور خود در  در  ازایسنا، هیلی  نقل  به  زمان  به گزارش 
نشست شورای امنیت پس از اعالم استعفایش،  با  ادعای آن چه 
به   را  ایران  خواند،   ایران  از سوی  نوجوان  سربازان  کارگیری  به 
گرفتن سربازان  کار  به  و گفت:  کرد  متهم  »تروریسم  محفلی« 
نوجوان امری غیر اخالقی است که تمام ملت های متمدن آن را 
رد می کنند در حالی که ایران آن را تجلیل می کند«. این اظهارات 
هیلی در حالی مطرح شد که  دو روز پیش از آن وزارت خزانه داری 
آمریکا تحریم هایی را علیه برخی از مؤسسات تجاری و مالی وابسته 
به نیرو های سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد. هیلی با تکرار 
این ادعای بی اساس خود مدعی شد که بودجه این نیروها از سود 
کسب وکارهای چند میلیارد دالری در زمینه  صنعت خودروسازی، 
می شود.وی  تامین  ایران  بانکداری  و  فلزات  صنعت  معدن کاوی، 
و  گسترده  و  عمیق  تحریم های  را  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
برای دالیلی سودمند« توصیف کرد و اعالم کرد که آمریکا تمام 
ایران  از  بین المللی   پول  جریان  بازگرداندن  برای  را  تالش خود 
خواهد  کرد.هیلی در این باره گفت هر شخص یا شرکتی که به 
دنبال تجارت با این شبکه  ایرانی باشد در جریان آن چه فرستادن 
نوجوانان برای مردن در میدان جنگ سوریه می خواند،  با ایران 

همدست است.

ایران حمله تروریستی قندهار را 
محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی در والیت 
قندهار افغانستان که به کشته و زخمی شدن جمعی از 
مسئوالن و افراد حاضر در یک نشست دولتی منجر شد 
را محکوم و با دولت، ملت و خانواده قربانیان این جنایت 

ابراز همدردی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،»بهرام قاسمی« ضمن تاکید 
بر انجام گفت وگوی ملی و پایان یافتن خشونت ها در 
افغانستان ابراز امیدواری کرد: در آستانه انتخابات پارلمانی 
به  امنیت و دستیابی  برقراری  و گو،  این کشور، گفت 
صلح در دستور کار جدی دولت و مخالفان قرار گیرد.وی 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران نیز از هر ابتکاری که 
تضمین کننده منافع و مصالح مردم رنج کشیده افغانستان 
باشد قویا حمایت می کند. ۲6 مهرماه جاری با کمتر از 
48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات مجلس افغانستان 
فردی نفوذی در میان محافظان حاضر در جلسه ای که به 
منظور هماهنگی نیروهای نظامی و امنیتی استان قندهار 
برای روز انتخابات در استانداری جریان داشت، اقدام به 
تیراندازی کرد.بر اساس گزارش رسمی مقامات افغانستان 
کشته شدن »عبدالرازق اجکزی« فرمانده پلیس قندهار و 
» مومن حسین خیل« رئیس امنیت ملی این استان و 
زخمی شدن چند تن از مسئوالن استان از جمله »زلمی 

ویسا« استاندار قندهار تایید شده است.

گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه 
سال آینده به ایران مهلت داد

 
به منظور  آینده  فوریه سال  تا  مالی  اقدام  ویژه  گروه 

انجام برخی اقدامات به ایران مهلت داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، گروه ویژه اقدام مالی 
ایران برای تأمین برخی خواسته های خود را  مهلت 
تا فوریه ۲۰۱۹ )چهار ماه دیگر( تمدید کرد.بر اساس 
اعالم این رسانه، گروه ویژه اقدام مالی )FATF( دیروز 
اعالم کرد که ایران می تواند تا فوریه سال آتی میالدی 
برساند.بر  انجام  به  را  نهاد  این  نظر  مورد  اصالحات 
اساس اعالم این گروه، تعلیق ایران را از لیست سیاه 
ماه  مهر   ۲۲ که  درحالیست  داشت.این  خواهد  ادامه 
)یکشنبه هفته جاری( نشست  6 روزه گروه ویژه اقدام 
مالی در پاریس با هدف تعلیق یا عدم تعلیق ایران از 
کار  به  آغاز  این سازمان  لیست سیاه  در  قرار گرفتن 
پیشرفت  ارزیابی  نشست  این  موضوعات  از  کرد.یکی 
جمهوری اسالمی در اجرای استانداردهای این سازمان 
برای مبارزه با پولشویی و تصمیم گیری در مورد ماندن 

یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن بود.

خبرخبر

آگهی تجدید مناقصه 
     واگذاری امورخدمات شهری

شهرداری ماهدشت درنظردارد نسبت به واگذاری امورخدمات شهری)شامل رفت و روب، 
مناقصه  دراسناد  مندرج  باشرایط  ونخاله(  زباله  دفن  تامحل  وحمل  بارگیری  آوری   جمع 

ازطریق پیمانکاران واجدالشرایط که دارای :
الف : اساسنامه واسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات 

ب : گواهی نامه صالحیت پیمانکاری دررسته امورخدماتی
ج : گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی

د : گواهی ثبت نام درنظام ومالیات برارزش افزوده معتبر
هـ: حداقل دوسال تجربه درامورخدمات شهری )با ارائه اسناد(

لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه وآگاهی ازشرایط شرکت درمناقصه حداکثرتا 
)امور  مالی  امور  واحد  به  شده  یاد  اسناد  ورونوشت  اصل  داشتن  دردست  با   97/8/10 اداری  وقت  پایان 
تلفن باشماره  بیشتر  اطالعات  ویاجهت کسب  البرز(مراجعه  )استان  ماهدشت  پیمانها(شهرداری  و   قرارداد 

37309790-026 تماس حاصل فرمایند .
-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

 شهرداری ماهدشت-هزینه درج آگهی به عهده برند مناقصه می باشد.

 نوبت اول

شهرداری ماهدشت

آگهی مفقودی
کارت هوشمند خودرو مینی بوس به شماره 2933846و کارت هوشمند به شماره 
2891091وکارت سالمت و معاینه فنی به نام حسن عبداله زاده فرزند ،حافظ،شماره 
از  6356144731،صادره  پستی  1951192443کد  ملی  شماره  شناسنامه5266، 

ماهشهرمفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
پرونده گازبه شماره 140000456 وشماره سریال فرم پنج به شماره های 10146148 الی 

10146151 بنام جعفرصادق نژاد مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا 131مدل 90 با شماره پالک 114ب33 ایران 82 با شماره 
موتور 4126209و شماره شاسی S1412290770677بنام راضیه برزگر فرامرزی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
برگ سبز هاچ بک سایپا تیبا 2 مدل 96 با شماره پالک 763م66 ایران 82 با شماره 
زهرا  NAS801100H1085684بنام  شاسی  شماره  M15/8405869و  موتور 

نهاوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

دادنامه
شماره دادنامه 96/2107- تاریخ صدور97/2/18 -شماره پرونده 7/2143/96ش 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف – شعبه هفتم بنشانی خوی –بلوار مطهری-
روبروی پمپ بنزین –مجتمع شورای حل اختالف

خواهان:بانک تجارت به مدیریت ابراهیم مقدم نودهی  با وکالت آقای  جعفر صادق 
دادگر  محل اقامت: خوی –خ امام-کنوراله –مجتمع نوراله خان –طبقه4 پالک11

خواندگان: 1- خلیل منظوره 2- ذکیه مهدی زاده  ادرس –خوی شهرک ولیعصر 11 
گانه-خیابان گلزار 9    موضوع:قرارداد بانکی 

قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت از 
درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا: در خصوص دعوی  بانک تجارت به مدیریت آقای محمد ابراهیم مقدم 
نودهی با وکالت آقای جعفرصادق دادگر بطرفیت  آ1- خلیل منظوره 2- ذکیه مهدی 
زاده بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال ازبابت یکفقره تعهدنامه بانکی بشماره 
932520028 با احتساب کلیه هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله ؛ با بررسی 
جامع مستندات ابرازی و با عنایت به اینکه  دعوای خواهان مستند به یک فقره  قرارداد 
بانکی  معنونه بوده و خواندگان با تایید و امضا ان متعهد به اجرای شرایط  قید شده  
در ان گردیده و بلحاظ  عدم خواندگان و اینکه  دالیل و مستنداتی  جهت برائت  ذمه 
خود ارائه و اقامه ننموده اند دفاعیات غیر موثر  خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  با 
استناد به اصل بقا  دین اشتغال ذمه  خوانده را محرز ومسلم تشخیص داده مستندا به 
مواد 198-519-515  ق.آ. د. م  و مواد 230و1010 قانون مدنی و ماده 10  قانون الحاق  
2 تبصره بماده 15 از قانون عملیات بانکی  بدون ربا  حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان بپرداخت مبلغ 30/000/000 ریال از بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت 
ناشی از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی ازسررسید  لغایت اجرای حکم  و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی  وحق الوکاله  وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی 
در حق خواهان  صادر و اعالم میدارد  رای غیابی بوده  ظرف 20  روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی و رسیدگی در محاکم عمومی خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

دادنامه
 پرونده کالسه9709984634300462  شعبه 3 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره 9709974634300556  
 خواهان:  بانک ملت با وکالت  جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی  به نشانی آذربایجان 
غربی-خوی- خیابان امام خمینی-کوچه مدرس / خواندگان 1- یوسف سخائی راد 
فرزند محمدعلی  نشانی: خوی –کوی صفا پویان یک پ10  2-  امین حسنلو فرزند 

مهدی به نشانی  آذربایجان غربی – خوی –کوی صفا –پویان یک پ10/ 
موضوع مطالبه قرارداد بانکی بشماره 9598928/03-95/2/14 بمبلغ 80/000/000  ریال 

بانضمام هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله
رای شورا

در خصوص دعوی  بانک ملت به مدیریت آقای محسن احمدی  با وکالت آقای 
جعفرصادق دادگر بطرفیت  آقایان- یوسف سخائی راد فرزند محمدعلی  2- امین 
حسنلو فرزند مهدی بخواسته مطالبه  وجه یکفقره تعهدنامه بانکی بشماره 9598928/03-
95/2/14 بمبلغ 80/000/000  ریال  با احتساب کلیه هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و 
حق الوکاله ؛ با عنایت  به جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه خواندگان علیرغم  ابالغ و 
اخطاریه  به آدرس بانکی و اطالع از دعوا و مستندات  آنه حاضر نشده  و الیحه ای نیز  
ارسال نداشته اند  در نتیجه کل دعوا را مصون از تعرض گذاشته اند که با این وصف 
ذمه  خواندگان با توجه به بقای اصول  مستندات در ید خواهان  در قبال مدعی  دعوی 
مشغول دانسته لذا شورا دعوی مطروحه را موجه و ثابت تلقی نموده  و چون خواندگان 
دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  پرداخت دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا 
بمواد  194 و 198و 519 ق.آ. د. م  حکم بر محکومیت تضامنی خوانگدان بپرداخت 
مبلغ80/000/000  ریال بابت  اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ 
تورم تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی  بمبلغ 2/100/000 ریال و حق الوکاله  
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف20  

روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   حمید علی میرزالو دارای شناسنامه شماره  2790007314  بشرح دادخواست به 
کالسه  971471  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سرهنک علیمرزالو    بشناسنامه 1891   در تاریخ 86/11/19 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- حمید علی میرزالو 
فرزند سرهنک –ش ش2790007314 خوی –پسر متوفی/2- محمد  علی میرزالو 
فرزند سرهنک -ش  ش   3449 خوی-پسر متوفی/3-  مریم علی میرزالو فرزند 
سرهنک  -ش  ش  3529 –خوی-دختر متوفی/4-  منظره  علی میرزالو فرزند سرهنک  
- ش ش  65    -خوی-دختر متوفی/5- مهربان علی میرزالو فرزند سرهنک  -  ش ش    
18 خوی- دختر متوفی/6-  بلقیس علی مرزالو فرزند سرهنک  -ش ش2790233136     
خوی –دخترمتوفی/7-  گلتاج علی میرزالو فرزند سرهنک  -ش ش  3253 خوی 
-دختر متوفی/8- محترم حاجلو فرزند  عزیز   -ش ش 7  خوی-همسر متوفی/اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مزایده اموال غیر منقول/ نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی به شماره  0960641محکوم علیه آقای محمد رضا شریفی 
محکوم به پرداخت 113/849/630ریال در حق محکوم له سجاد ایزدی ، نظر به اینکه 
محکوم علیه از پراخت مبلغ مذکور خودداری نموده اموال مشروحه ذیل ارزش آن بر 

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

466 متر مربع که ارزش کل ملک 107/180/000 ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
به  از طریق مزایده  ملک مذکور در مورخ 1397/8/14 راس ساعت  30: 9 صبح 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود 
شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای 
احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر گرفتن 
ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 10 درصد 
مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ 
مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند و در صورت عدم انجام 
در مهلت مقرر 10 در صد مبلغ مزایده  پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان ـ داوودی بنی

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروسند کمپانی سواری پژو  تیپ 405 جی ال ایکس آی 8/1   رنگ 
نقره ای  متالیک  مدل 1386 به شماره پالک594 د 77 ایران 21 وشماره موتور 
12486099839 وشماره شاسی 40383537به نام آقای مهدی شاه رضانی مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد
استان البرز-ساوجبالغ

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی نجفی دارای شماره شناسنامه 1 شماره ملی 3732810844 به شرح 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسه 8/970752  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان هواس نجفی به شناسنامه 78 و شماره ملی 
گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در   1349/7/5 تاریخ  در   3731299369
زیر: 1-محمدعلی  مشروحه  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین 

نجفی ش ش 1 ت ت 1332/3/5 و شماره ملی 3732810844 پسر متوفی.
2-نازار نجفی ش ش 98 ت ت 1308/4/5 و شماره ملی 3731399563 دختر 

متوفی.
 3731400332 ملی  شماره  و   1321/3/3 ت  174 ت  نجفی ش ش  3-سلطنت 

دختر متوفی.
4-فراست نجفی ش ش 228 ت ت 1333/4/8 و شماره ملی 3731400871 دختر 

متوفی. به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید 
از تاریخ نشر  از متوفی نزد او باشد  نامه  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندجشد. م الف 7638

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  ملی 3730229168  دارای شماره شناسنامه 23081 شماره  قمری  فریده  خانم 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   8/970870 کالسه  به  دادخواست  شرح 
به  آباد  محمد  رستمی  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
اقامتگاه  در   1390/8/30 تاریخ  در   3722073971 ملی  شماره  و   200 شناسنامه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 

مشروحه زیر:
1-هادی رستمی محمد آباد ش ش 1 ت ت 1334/3/2 و شماره ملی 3732694208 

پدر متوفی.
2-پرشنگ شیرمحمدی ش ش 330 ت ت 1343/4/5 و شماره ملی 5588978498 

مادر متوفی.
3-فریده قمری ش ش 23081 ت ت 1351/12/29 و شماره ملی 3730229168 

همسر متوفی.
ملی  شماره  و   1384/9/20 ت  ت   - ش  ش  آباد  محمد  رستمی  4-رامیار 

3721240154 پسر متوفی.
به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید 
از تاریخ نشر  از متوفی نزد او باشد  نامه  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 7645 
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اگهی ابالغ
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای/خانم محمد یوسفی  فرزند 

یوسف 
خواهان خانم نازنین محمدی  دادخواستی به طرفیت خوانده اقای  محمد یوسفی  
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مهریه    مطالبه  خواسته   به 
کالسه9709983057300794  شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 11:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی 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. تاریخ انتشار 97/7/28
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی

 بخش چهار باغ – غالمرضا عظمیان

آگهی
آقای/خانم عبداله صفرخانی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 169/3متر مربع قطعه 229 
تفکیکی به پالک 418فرعی از 74اصلی مفروزو ومجزی شده از از اصلی مذکور نامبرده 
واقع در اراضی دنگیزک جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 16799 صفحه  
265 دفترجلد 169 امالک بنام عبداله صفرخانی ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی 
شماره – مورخ – تنظیمی-دفترخانه – و طبق سند رهنی -دفترخانه –در رهن-می 
باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود 
تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: 1122
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

سازمان  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
های بین المللی قابل اعتماد نیستند، دبیر 
به صراحت گفت که هیچ   FATF اجرایی 
تضمینی نیست که ایران از لیست سیاه آن 

سازمان خارج شود.
اهلل  آیت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نماز  های  خطبه  در  خاتمی  سیداحمد 
قرآن  اظهارداشت:  تهران  هفته  این  جمعه 
دو  در  را  انسان  سعادتمندانه  زندگی  رمز 
عنصر نهفته میداند، تقوا و خدا باوری، اگر 
مردم اهل تقوا و ایمان باشند ما برکات خود 
خواهیم  فرو  آنها  بر  زمین  و  آسمان  از  را 
او  برای  و  باشید  دوست  خدا  با  فرستاد. 
حریم نگهدارید، خواهید دید که مشکالت 
برطرف می شود.وی گفت: نگاه ما به تقوا 
به عنوان یک عنصر حاشیه ای نباشد بلکه 
باید  و  است  ساز  زندگی  و  اصلی  عنصری 
و  است  حق  خدا  های  وعده  که  دانست 
سرمایه  کنید  مراقبت  شد.  خواهد  محقق 
ابدی خود که عمرتان هست را مفت نبازید. 
اما برخی موانع بر سر راه این موضوع هست 
که باعث می شود برخی انسان ها نتوانند 
این مسیر را به درستی طی کنند. خطیب 
تفسیر  داشت:  بیان  تهران  جمعه  نماز 
نادرست از سیر و سلوک نه تنها آدم را به 
کند،  می  دور  بلکه  کند  نمی  نزدیک  خدا 
و  نوظهور  های  عرفان  موارد  این  به  امروز 
که  هایی  عرفان  یعنی  گوییم؛  می  قالبی 
با  و  کند  نمی  نزدیک  خدا  به  را  انسان 
جامعه  و  جوانان  گرایشات  از  سوءاستفاده 
عرفان  و  میدان شدند  وارد  شیادان  برخی 
خروجی  کنند.  می  مطرح  را  غلط  های 
از خانواده، جامعه و  بریدن  این عرفان ها، 
افزود:  خاتمی  اهلل  است.آیت  اسالمی  نظام 
ما طرفدار عرفانی هستیم که پیامبر )ص( 
تبیین کرد و امیرالمومنین )ع( در رأس آن 
بود، عرفانی که ساالر شهیدان )ع( با رفتار 
این  غیر  چه  هر  و  کرد  تبیین  گفتارش  و 
داد:  ادامه  نیست.وی  اسالمی  عرفان  باشد 
ما سید الشهدا را داریم که در دعای عرفه 
آنگونه با خدا راز و نیاز میکند و کسی که 
این دعا را نخوانده باشد عارف نیست، این 
است.خطیب  )ص(  محمدی  ناب  عرفان 

شرایط  در  داشت:  بیان  تهران  جمعه  نماز 
سخت زندگی فکر جیب خود بودن درست 
نیست.  جور  بندگی  و  عرفان  با  و  نیست 
را  ما  بدلی  های  عرفان  با  باشیم  مراقب 
نکنند.وی  جدا  اسالمی  و  اصیل  عرفان  از 
گفت: بندگی در عرصه سیاسی آن است که 
حجت مدار باشیم و در مواضع خود ببینیم 
که این موضع ما خدا پسند هست یا نه و 
طوری باشد که بتوانیم فردای قیامت پاسخ 
آن را بدهیم، اینکه ببینیم حزب و جریان 
ما چه می گوید این نباید مالک باشد.آیت 
اهلل خاتمی پیرامون برگزاری مراسم اربعین 
و  است  والیت  رزمایش  مراسم  این  افزود: 
رزمایش  این  ما  امت  بر  الهی  هدایای  از 
در  رزمایش  این  است.  عاشقانه  هدفمند 
واقع بیعت با آرمان های حسین )ع( است 
و رزمایش لبیک یا حسین )ع( است. خدا 
رو شکر که کشور برای برگزاری این مراسم 
خوب بسیج شده است و ما امیدواریم امسال 
هم مانند سال های گذشته شاهد برپایی با 
شکوه این مراسم باشیم. امام جمعه موقت 
تهران در خصوص فرمایشات اخیر رهبری 
مختلف  های  طیف  با  که  دیدارهایی  در 
داشتند خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که 
ایشان تاکید داشتند، فراخوان برای الگوی 
پیشرفت اسالمی ایرانی بود که تعداد زیادی 
و  کردند  تهیه  را  آن  فرهیختگان کشور  از 
ایشان فرمودند که سندی باال دستی است 
و همه دست اندرکاران را مامور کردند که 
در راستای آن سند و به عبارتی چشم انداز 
بلند مدت پنجاه ساله تالش کنند. امیدوارم 
همه مسئولین در این دو سال که قرار است 
را  تصویب شود همه سعی خود  این سند 
داشته باشند که به بهترین نحو ممکن این 

امر صورت گیرد.
وی بیان کرد: معنای این سند آن است که 
این نظام و انقالب ماندنی است و دشمنان 
این نظام در مسیر  بدانند که  و بدخواهان 
صعود به قله است، ما از گردنه های سخت 
عبور خواهیم کرد و به فضل الهی این نظام 
)عج(  زمان  امام  جهانی  قیام  ساز  زمینه 
خصوص  در  خاتمی  اهلل  شد.آیت  خواهد 
وضعیت زندگی مردم، تصریح کرد: مساله 

اول کشور حل مشکل معیشت مردم است 
و مردم  است. مسئوالن  بدیهیات  از  این  و 
باشند، شما  داشته  باور  باید  را  مساله  این 
شوید.  متمرکز  موضوع  این  در  خدا  به  را 
مسائل  به  پرداختن  کردن،  درست  تنش 
بد  باشد  از سوی هر کسی که  حاشیه ای 
نیست،  جزئی  مسائل  مردم  مشکل  است. 
با حاشیه سازی ها مردم را مشغول نکنید. 
حل  راه  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
توکل  و  خداباوری  مشکالت  از  رفت  برون 
بر اوست، باید از دیگران قطع امید کرد و 
به ظرفیت های داخلی باور داشت. اطاعت 
اطاعت  نه  و  والیت  رهنمودهای  از  عملی 
جهادی،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  شعاری، 
وحدت حول محور والیت و امثال این موارد 
از  رفت  برون  راهکار  عنوان  به  تواند  می 
مشکالت باشند. وی افزود: ملت بدانید که 
انقالب  رهبری  نام  به  دارید  بیداری  چشم 
با  هستند.  مشکالت  فکر حل  به  مدام  که 
نباشیم.  دنبال حل مشکالت  به  سرو صدا 
مراقب موج سوارانی باشید که می خواهند 
از آب گل آلود ماهی بگیرند و به تحریک 

اقشار مختلف مردم می پردازند.
اسارت  به  خصوص  در  خاتمی  اهلل  آیت 
توسط  میرجاوه  در  ما  مرزبانان  درآوردن 
نیروهای  کرد:  بیان  تروریستی،  های  گروه 
امور  وزارت  و  مسلح  نیروهای  امنیتی، 
و  شدند  میدان  وارد  خوب  همگی  خارجه 
امیدواریم حاصل زحمات آنها جواب دهد و 

به زودی این عزیزان آزاد شوند.
 اما به نظر می رسد که دستگاه دیپلماسی 
ما بهتر است به پاکستان تذکر دهد که باید 
قضایی  که  باشند  داشته  بیشتری  تالش 
این چنینی بار دیگر اتفاق نیافتد و رعایت 
ُحسن همجواری را داشته باشند و نگذارند 

مرور  و  عبور  محل  کشورشان  مرزهای 
تروریست ها باشد.امام جمعه موقت تهران 
مجلس  در   FATF تصویب  خصوص  در 
تا  که  بداند  ملت  گفت:  اسالمی،  شورای 
مرحله  دو  شود  قانون  بخواهد  الیحه  این 
هم  نگهبان  شورای  اینکه  اول  دارد،  دیگر 
باید آن را تصویب کند و اگر مجلس قانع 
نشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می 
رود. لذا از هر دو طرف تقاضا می کنم که 
با عصبانیت در این موضوع برخورد نکنید. 
اینکه برخی بگویند موافقان خائن هستند 
هم  طرف  آن  اینکه  و  نیست  درست  این 
بگوید شما مشکالت کشور را نمی شناسید 
و ما می دانیم این هم درست نیست. این 
که  است  لوایحی  دیگر  مثل  هم  الیحه 

مراحل خود را در کشور طی می کند.
این موضوع آن  نکته دیگر در  افزود:   وی 
اعتماد  قابل  المللی  بین  های  سازمان  که 
صراحت  به   FATF اجرایی  دبیر  نیستند، 
ایران  که  نیست  تضمینی  هیچ  که  گفت 
شود،  خارج  سازمان  آن  سیاه  لیست  از 
گردن  به  را  طناب  این  باید  ما  چرا  پس 
پیش  سال  چهل  ما  ملت  اندازیم؟  خود 
امروز  و  کردند  بیرون  در  از  را  هایی  دزد 
دنیای استکبار می خواهد از پنچره قوانین 
بین المللی وارد شود؛ بنابراین باید مراقب 
اهلل خاتمی  آیت  نیافتد.  اتفاق  این  که  بود 
تصریح کرد: از فردا برخی می گویند نماز 
این  دارد،  ها  این حرف  به  کار  چه  جمعه 
مثل  ما  جمعه  نماز  نیست،  درست  مساله 
نماز جمعه های عربستان دستوری نیست. 
ما وظیفه داریم آنچه را مصلحت می دانیم 
بیان کنیم و انتظار داریم کسانی که دست 
به قلم هستند هم در نوشته های خود نقد 

منصفانه داشته باشند.

آیت اهلل خاتمی: اربعین رزمایش والیت است

 مساله اول کشور حل مشکل 
معیشت مردم 
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اجرائیه
مشخصات محکوم له : سمیه بهروجه-نام پدر:لطیف-نشانی:جوانرود خیابان ابن سینا 

کوی اردیبهشت 9
مشخصات محکوم علیه :صالح احمدی-نام پدر:محمود-نشانی: مجهوا المکان

محکوم به/به موجب دادنامه شماره 404 مورخ 97/6/12 شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه سوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ نفقه معوقه و جاری به اضافه 
هزینه  دادرسی وکارشناسی در حق خواهان 1(نفقه زوج از تاریخ 96/9/30 لغایت پایان 
اسفند ماه 96 ماهیانه 300/000 تومان 2(نفقه زوج از تاریخ 97/1/1 لغایت اجرای حکم 
ماهیانه 350/000 تومان 3( نفقه آتنا احمدی 8 ساله فرزند خوانده از تاریخ دادخواست 
97/3/21 لغایت آتیه از قرار ماهیانه مبلغ 250/000 تومان می باشد. و مبلغ   ریال به 
دولت محکوم می باشد، عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی فقدان سندمالکیت 
باب   یک  مالک ششدانگ  شناسنامه 40491  شماره  ولی  فرزند  ملکیان  فرمان  آقای 
مغازه تجاری پالک 483 اصلی ناحیه 11 قصرشیرین –بخش چهار کرمانشاه حسب 
درخواست وارده به شماره 705،909 مورخ 97.7.23 وبرگ استشهادیه ممهور به دفتر 
66 قصرشیرین اعالم نموده است سند صادره به شماره سریال الف 90   037358 مفقود 
گردیده است. لذا از اداره ثبت خواستار صدور سند مالکیت المثنی گردیده است بررسی 
سوابق حکایت از آن دارد که ششدانگ پالک موصوف ذیل ثبت 11355 صفحه 246 
دفتر 56 صادر گردیده است.لذا با توجه به ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
مراتب یک بار آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی یا معترض باشد از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا نوشته وبه این اداره ثبت اسناد وامالک 
قصرشیرین واقع در قصر جدید مجتمع اداری ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت 
مقیده اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره برابر مقررات 

اقدام خواهد نمود.
رئیس ثبت اسناد وامالک قصرشیرین-فرهاد امینی

آگهی حصر وراثت

آقای میراحمداحمدی دارای شناسنامه شماره3230201809  به شرح دادخواست 
به کالسه 970318  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سیداحمداحمدی  به شناسنامه 3230200421 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته،  زندگی  دائمی خودبدرود  اقامتگاه    65/7/17

منحصراست به :
1-میراحمداحمدیکدملی  3230201809 پسر متوفی

2-سان احمداحمدیکدملی  3230201817  پسر متوفی
3-یاراحمداحمدی کدملی  3230202996  پسرمتوفی
4-کتان احمدی  کدملی  3230200799  دختر متوفی

5-خورشیداحمدی  کدملی  3230200802  دختر متوفی
6-رنگینه احمدی  کدملی  3230202988  دختر متوفی
7-گلچین احمدی  کدملی  3230203569  دختر متوفی

8-قطعه گل محمدی  کدملی  3839050952  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر –صابر محمدی

دادنامه
پرونده کالسه 9609980840600160 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم تصمیم 

نهایی شماره 9709970843000912 
شاکی: آقای محمد بک شکربگی فرزند میره بگ با وکالت آقای آیت داودی پور فرزند 
یاراله به نشانی ایالم – ایالم –ایالم – خیابان عدالت – پائین تر از دادگستری – دفتر 

وکالت 
متهمین: 1- آقای علی سلطان مرادی 2- آقای رضا سلطان مرادی همگی به نشانی ایالم 

– هفت چشمه 
اتهام: ضرب و جرح عمدی

به تاریخ -/-/139 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان ایالم به 
تصدی اینجانب امضاء کندده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه 
با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح آتی با استعانت 

از درگاه خداوند بر شرف و وجدان و ادله مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقایان علی و رضا سلطان مرادی دایر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی منجر به شکستگی موضوع شکایت آقای محمد بگ شکربیگی با وکالت آقای 
آیت داودی پور بدین شرح که شاکی اظهار داشته در شهرستان ایالم به علت اختالف در 
خصوص مووضع پرداخت اجاره نامبردگان اینجانب را مورد ضرب و جرح قرار داده اند 
که در این پرونده صرفا شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی موجود است و هیچگونه 
دلیل دیگری که در شرع و قانون احصاء شده اند وجود ندارد مضافا اینکه ایجاد لوث هم 
نمی شود چرا که در لوث باید حداقل ادلیه ای )مثال اظهارات یک شاهد یا..( وجود داشته 
باشد که در ما نحن فیه مفقود است بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به 
اینکه وقوع جرم از سوی متهمین که مقنع وجدان قضایی باشد محرز نمی باشد و به عبارتی 
وقوع جرم محل شبهه و تردید می باشد بنابراین بنا بر حاککمیت اصل برائت و اصل سی 
و هفتم قانون اساسی و مواد 4 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت مشارالیه از بزه 
انتسابی صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو ایالم

دادنامه
قصرشیرین  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   9709988350300017 کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 9709978350300305
خواهان:خانم پرستو نادری زاده فرزند علی جان با وکالت آقای میثم روندی فرزند 
شمس اله به نشانی استان کرمانشاه –شهرستان قصرشیرین –شهر قصرشیرین –خیابان 
مدرس پاساژ زیتون طبقه خوانده:آقای وحید حاتمی فرزند قادر به نشانی مجهول المکان

خواسته:طالق به درخواست زوجه
دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح آتی مبادرت 

بصدور رای می نماید
رای دادگاه: درخصوص دادخواست خانم پرستو نادری زاده با وکالت آقای میثم روندی به 
طرفیت آقای وحید حاتمی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش خواهان که در اولین 
جلسه دادرسی خواسته را به الزام زوج به طالق تغییر داده در دادخواست تقدیمی چنین 
اشعار نموده همسر نسبت به پرداخت نفقه خود ودو فرزند مشترک بی توجه بوده داروی 
روان گردان مصرف می کند با رها نمودن خانواده موجبات عسر وحرج اینجانب را فراهم 
نموده فلذا دادگاه قرار ارجاع به داوران را صادر تالش ومساعی داوران در اصالح ذات 
البین موثر واقع نگردیده اظهارات شهود موید آن است که زوج زندگی مشترک را بیش از 
یک سال به لحاظ اعتیاد ترک نموده گزارش مرجع انتظامی نیز غیبت زوج راتایید نموده 
بنا به مراتب مستندا به مواد 1129-1130 قانون مدنی و27-28-29-33 قانون حمایت 
خانواده مصوب 1391.12.1 به زوجه اجازه داده می شودتا با شرایط ذیل با رجوع به یکی 
از دفاتر رسمی طالق خود را مطلقه نماید 1-مهریه 114 سکه تمام بهار آزادی وفق ماده 
1082 قانون مدنی به لحاظ استقرار آن بر ذمه زوج بایستی توسط مشارالیه پرداخت شود 
2-نفقه اجرت المثل وجهیزیه حسب اظهارات وکیل از درخواست آن انصراف نموده 
3-زوجه حسب گواهی صادره از بهداشت حامله نمی باشد 4-حضانت فرزندان به لحاظ 
عدم حضور زوج به زوجه واگذار می گردد 5-نوع طالق خلع نوبت اول است اجرای 
صحیح طالق به عهده مجری آن است در صورت امتناع زوج سر دفتر نمایندگی اعطای می 
گردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه با انقضاء 
مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در استان ونیز قابل فرجام خواهی است.

برومند ظهرابی –دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی قاسمی فرزند حبیب

به  قاسمی  مهدی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شوهانی  فریبا  خواهان 
به شماره پرونده  کالسه  ارجاع و  این شعبه  به  خواسته سرقت تعزیری مطرح که 
وقت  و  ثبت  ایالم  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   104 شعبه   9509980841300420
رسیدگی مورخ 1398/08/28 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه و طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
رئیس دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای/خانم سعید صیادی فرزند

شکایت آقای /خانم نادر رستمی- فرازد منوچهری - حسین سیاوشیان علی بیات-
فاطمه عزیزی - محمد سعادتی و........ غیره کیفرخواستی به طرفیت متهم اقای خانم 
سعید صیادی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9209982662700743 شعبه 17 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای 
کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 
المکان بودن متهم و در خواست  11:00که حسب دستور دادگاه به علت مجهول 
شکات مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود ، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:1186
استان تهران - دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر 
در شهریار - مستدام 

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای /خانم پیمان موقوفه ای فرزند

نادر رستمی - فرازد منوچهری - حسین سیاوشیان - علی   شکایت آقای /خانم 
متهم  به طرفیت  کیفرخواستی  غیره  و....  محمد سعادتی   - عزیزی  فاطمه   - بیات 
آقای /خانم پیمان موقوفه ای به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9209982662700743 شعبه 17 دادگاه کیفری یک 
مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/24 ساعت 11:00تعیین که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان 
بودن متهم و در خواست شکات مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:1183
استان تهران - دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر 
در شهریار - مستدام

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای /خانم صابر ب فرزند

 شکایت آقای /خانم نادر رستمی - فرازد منوچهری - حسین سیاوشیان - علی بیات 
- فاطمه عزیزی - محمد سعادتی و.... غیره کیفرخواستی به طرفیت متهم آقای /خانم 
صابر ب به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9209982662700743 شعبه 17 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای 
کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 
در  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   11:00
خواست شکات مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود ، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . /م.الف:1182
استان تهران - دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر 
در شهریار - مستدام

احضار متهم
دادگاه عمومی و انقالب شهرستان شهریار به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 
961429 برای رامین بدلی فرزند علی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 97/8/27 ساعت 10 تعیین گردیده 
است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
تبصره 1 ماده 394 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.  اتهام  از  منتشر تا متهم جهت دفاع 
بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد. م.الف:1179
قاضی دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهریار – اسمعیل برجسته

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی میرهاشم فضلی فرزند میراحمد که متهم است به استعمال 
مواد مخدر از نوع شیشه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982645200127 شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان شهریار ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/09/07 ساعت 09:30 تعیین که به علت مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماه 342 الي 344 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. م.الف:1178
استان تهران، شهرستان شهریار، بلوار شهید کلهر، شهرک اداری

دادرس دادگاه شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان شهریار – بهرام پناهی

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای /خانم ن الماسی فرزند

 شکایت آقای /خانم نادر رستمی - فرازد منوچهری - حسین سیاوشیان - علی بیات 
- فاطمه عزیزی - محمد سعادتی و.... غیره کیفرخواستی به طرفیت متهم آقای /خانم 
ن الماسی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9209982662700743 شعبه 17 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای 
کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 
در  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   11:00
خواست شکات مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود ، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:1180
استان تهران - دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر 
در شهریار - مستدام

ابالغ وقت
به  است  متهم  که  علی  فرزند  صفدري  علیرضا  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
نگهداری یک عدد پایپ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982663701203 شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستري شهرستان شهریار ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/08/27 ساعت 09:00 تعیین که به علت مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماه 342 الی 344 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیر االنتشار آگهي تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی خیلی به 

عمل خواهد آمد. / م.الف:1176
استان تهران، شهرستان شهریار، بلوار شهید کلهر، شهرک اداری

دادرس دادگاه شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان شهریار – بهرام پناهی

مفقودی 
برگ سبز وانت مزدا مدل 135 با شناره پالک 415م44 ایران 82 با شماره موتور 
fea40003و شماره شاسی NAGP2PC11GA228432بنام ابراهیم فرهودیان 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

دادنامه
 پرونده کالسه9709984634300458   شعبه 3 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره 9709974634300557  
نشانی  به  سلطانعلی   فرزند  دادگر  جعفرصادق  وکالت   با  ملت  بانک  خواهان:    

آذربایجان غربی-خوی- خیابان امام خمینی-کوچه مدرس /
 خواندگان 1- محبوب یوسفی قاضی محله  فرزند محمدعلی 2-  قربان ماکوئی 
راد فرزند قاسم هر دو به نشانی  آذربایجان غربی – خوی –محله امامزاده – کوچه 

فردیس 
بمبلغ   92/07/18-921538542/07 بشماره  بانکی  قرارداد  مطالبه  موضوع 

125/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله
رای شورا

در خصوص دعوی  بانک ملت به مدیریت آقای محسن احمدی  با وکالت آقای 
جعفرصادق دادگر بطرفیت  آقایان1- محبوب یوسفی قاضی محله  فرزند محمدعلی 
بانکی  2-  قربان ماکوئی راد فرزند قاسم بخواسته مطالبه  وجه یکفقره تعهدنامه 
کلیه  احتساب  با  ریال   125/000/000 بمبلغ   92/07/18-921538542/07 بشماره 
هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله ؛ با عنایت  به جامع اوراق پرونده و 
نظر به اینکه خواندگان علیرغم  ابالغ و اخطاریه  به آدرس بانکی و اطالع از دعوا و 
مستندات  آنه حاضر نشده  و الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در نتیجه کل دعوا را 
مصون از تعرض گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان با توجه به بقای اصول  
لذا شورا دعوی  دانسته  قبال مدعی  دعوی مشغول  مستندات در ید خواهان  در 
مطروحه را موجه و ثابت تلقی نموده  و چون خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  
و دالیل  پرداخت دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا بمواد  194 و 198و 519 ق.آ. 
د. م  حکم بر محکومیت تضامنی خوانگدان بپرداخت مبلغ   125/000/000 ریال 
بابت  اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول 
و پرداخت هزینه دادرسی  بمبلغ2/700/000 ریال و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف20  روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی احضار  متهم 
 و ابالغ  وقت دادرسی

 در اجرای  ماده 115 قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشاراین آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی از  روزنامه  متهم  سجاد  ایمان  نژاد  که بلحاظ مجهول 
المکان  بودن  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده است  احضار  میشود  تا  ظرف  
مدت  یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این شعبه  از اتهام  منتسبه  دایر  
بر کالهبرداری  از طریق  ارائه  چکهای  مسروقه  و مورد  معامله  قرار دادن  مال  
مسروقه  در پرونده  کالسه  970414/ب 1  موضوع  شکایت  آقای  التفات  حسنی  
مقدم  از  خود دفاع  نماید  در صورت  عدم  حضور  متهم یا عدم  عذر موجه  تصمیم  

مناسب  اتخاذ  خواهد شد.
11۷- بازپرس شعبه  اول  دادسرای  عمومی  و انقالب  تالش  - محمد صفری

برگ اجرائیه 
 شماره :3/96/3233ش 

محکوم له بانک تجارت به مدیریت  اقای مقدم نودهی  باوکالت اقای جعفرصادق 
دادگر  به نشانی خوی –خوی خ امام کوچه نواله خان .مجتمع نواله خان  طبقه  
4 واحد 11  محکوم علیه اقایان  رسول  الیاسی اصل  فرند نبی  2-  علی اصغر 
سلطان زاده  فرزند علی اکبر  شغل ازاد – خوی بلوار سیستانی زاده  کوجه شهید 
کاظم  نیا  منزل سطان زاده- مجهوال المکان    بموجب دادنامه شماره  124  مورخه 
97/2/10 شورا ی حل اختالف  شعبه سوم   که وفق دادنامه شماره—شعبه --- 
دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است محکوم علیها محکوم به  
پرداخت مبلغ5/600/000 ریال معادل حروفی پنج میلیون ششصد هزار ریال  بابت 
اصل خواسته  و هزینه دادرسی  به مبلغ 1/170/000 ریال  وخسارت   تاخیر تادیه 
برابر نرخ تورم تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل  در حق محکوم له  گردیده اند 

ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان 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 اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 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.
آگهی ابالغقاضی شعبه سوم شوارای حل اختالف شهرستان خوی  - فرهادپور

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اصغر ملکی کاشان پور فرزند 
خواهان خانم شهناز جو مست دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اصغر ملکی کاشان 
و غیره به خواسته مطالبه دیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986613400511 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/10 ساعت 09:00 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.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد-شمسه 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده97-688-6ش  

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  97/8/30 ساعت  10:30  صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – جنب پادگان 

شرفخانلو 
اقای  وکالت  با  احمدی  محسن  دکتر  اقای  سرپرستی  به  ملت   :بانک  خواهان  

جعفرصادق دادگر خوانده:توحید عبدالعظیم  زاده  -مجهول المکان 10:30 صبح 
خواسته : مطالبه  از بابت یک فقره قرارداد  

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله توحید عبدالعظیم 
های   روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  وفق    زاده 
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 97-698-6ش 

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  97/8/30 ساعت  11صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – جنب پادگان 

شرفخانلو 
خواهان  :ولی رحیم لو با وکالت اقای جعفرصادق دادگر

خوانده : غالمرضا ولی نژاد -مجهول المکان 
خواسته :مطالبه از بابت یک فقره گواهی ضمانت بانکی

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله غالمرضا ولی نژاد  
وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی 38/55/886/3499- اصلی –اصلی بخش 4 خوی در جلد  97 
صفحه 87 ذیل ثبت  91563  بنام ناهید گلوانی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم 
ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود  نامبرده »با  گردیده سپس 
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.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح     2 شماره   شناسنامه  دارای  خواه  آزاد  رضا  آقای  
971389   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان منور محمد حسن پور بشناسنامه 3   در تاریخ 97/6/4 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  رضا آزاد خواه فرزند  
بایرامعلی   –ش ش 2   خوی –پسر متوفی/2-  نجیبه آزاد خواه فرزند بایرامعلی  
بایرامعلی  -ش   فرزند  آزاد خواه  فاطمه   متوفی/3-  -ش  ش   14 خوی-دختر 
ش  592  –خوی-دختر متوفی/4-  حبیبه  آزاد خواه فرزند بایرامعلی   - ش ش  
2803241331    -خوی-دختر متوفی/5- زهرا  آزاد خواه فرزند بایرامعلی   -  ش 
ش   481   خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  شناسنامه شماره  626  دارای  کرباسی  فریده  آقای   
3/971397ش  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ 96/5/26  در  بشناسنامه  338  کرباسی  اله   وفاء   که شادروان  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   سعید کرباسی 
فرزند وفاء  اله  –ش ش 795 خوی –پسر متوفی/2-  ژاله  کرباسی فرزند  وفاء  اله    
-ش  ش   158   خوی-دختر متوفی/3-ماه منیر  کرباسی فرزند وفاء  اله  -ش  ش  
823  –خوی-دختر متوفی/4-    فریده کرباسی فرزند وفاء  اله    - ش ش 626 
-خوی-دختر متوفی/5- زهرا اسدالهی فرزندحسن -  ش ش 116 خوی- همسر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

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

برگ اجرائیه 
محکوم له مجتبی  حاج علی محمدلو فرزند اژدر  با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
شغل ازاد  به نشانی خوی –خ امام – کوچه نواله خان –مجتمع نواله خان طبقه چهار 
واحد 11  و محکوم علیه زهرا خدادادی صرغانی  فرزند ماشاله  شغل ازاد  -مجهوال 
المکان   بموجب دادنامه شماره  215 مورخه97/2/17 شورا ی حل اختالف  شعبه 
7 که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل 
کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به  تنظیم سند  رسمی اتومبیل پژو 206  
به شماره شهربانی 37ایران 373ب61 با احتساب  هزینه دادرسی  و حق الوکاله  به 
لحاظ تسبیب  در ورود خسارت در حق محکوم له . 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 اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 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.
 قاضی شورا ی حل اختالف شعبه ۷ –رحمانی

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای خانم حسن ن فرزند

نادر رستمی - فرازد منوچهری - حسین سیاوشیان - علی   شکایت آقای /خانم 
بیات - فاطمه عزیزی - محمد سعادتی و.... غیره کیفرخواستی به طرفیت متهم آقای /
خانم حسن ن به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9209982662700743 شعبه 17 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای 
کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 
11:00تعیین که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست 
شکات مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود ، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م.الف:1187
استان تهران - دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر 
در شهریار - مستدام

دادنامه
اختالف شهرستان  پرونده کالسه9709984634300464    شعبه 3 شوارای حل   

خوی  تصمیم نهایی شماره 9709974634300554  
نشانی  به  سلطانعلی   فرزند  دادگر  جعفرصادق  وکالت   با  ملت  بانک  خواهان:    

آذربایجان غربی-خوی- خیابان امام خمینی-کوچه مدرس / 
اسد   فرزند  رقیه حیدری  اسماعیل 2-  میر  فرزند  میرسعید مختاری  خواندگان 1- 
فرزند مهدی  هر دو  به نشانی  آذربایجان غربی – خوی- خ پیام نور –کوچه میرداماد 
70/000/000ریال  مبلغ    921773464/39 بشماره  بانکی  قرارداد  مطالبه  موضوع 

بانضمام هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله
رای شورا

در خصوص دعوی  بانک ملت به مدیریت آقای محسن احمدی  با وکالت آقای 
جعفرصادق دادگر بطرفیت  1- میرسعید مختاری فرزند میر اسماعیل 2- رقیه حیدری 
بشماره  بانکی  تعهدنامه  یکفقره  مطالبه  وجه  بخواسته  مهدی   فرزند  اسد   فرزند 
921773464/39    مورخ 92/10/10 مبلغ 70/000/000 ریال  با احتساب کلیه هزینه 
دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله ؛ با عنایت  به جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه 
خواندگان علیرغم  ابالغ و اخطاریه  به آدرس بانکی و اطالع از دعوا و مستندات  
آنه حاضر نشده  و الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در نتیجه کل دعوا را مصون از 
تعرض گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان با توجه به بقای اصول  مستندات 
در ید خواهان  در قبال مدعی  دعوی مشغول دانسته لذا شورا دعوی مطروحه را 
موجه و ثابت تلقی نموده  و چون خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  
پرداخت دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا بمواد  194 و 198و 519 ق.آ. د. م  
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ  70/000/000 ریال بابت  اصل 
خواسته  با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول و پرداخت 
هزینه دادرسی  بمبلغ2/000/000  ریال و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف20  روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای / خانم محمد حاج علیانی فرزند 

علی   - سیاوشیان  - حسین  منوچهری  فرازد   - رستمی  نادر  /خانم  آقای  شکایت 
بیات - فاطمه عزیزی - محمد سعادتی و.... غیره کیفرخواستی به طرفیت متهم آقای 
/خانم محمد حاج علیانی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9209982662700743 شعبه 17 دادگاه کیفری یک 
مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/24 ساعت 11:00تعیین که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان 
بودن متهم و در خواست شکات مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:1184
استان تهران - دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری تهران مستقر در 
شهریار - مستدام

آگهی مفقودی
شماره  به  ترکیه  کالیبر12ساخت  زنی  ساچمه  رویهم  دولول  اسلحه  حمل  مجوز 
159727به نام مسعود آذرنوش فرزند ماندنی بشناسنامه 11002صادره از باغملک 
اول:1397/7/21-نوبت  باشد.نوبت  می  ساقط  اعتبار  ازدرجه  و  گردیده  مفقود 

شهرستان باغملکدوم:1397/7/28
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سازمان تامین اجتماعی در بی اثر کردن تحریم دشمنان 
نقش اساسی دارد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بی اثرکردن سالح تحریم دشمنان 
با کار جهادی در کشور قابل انجام است و سازمان تامین اجتماعی در این 

رابطه نقش اساسی دارد.
به گزارش  پیام زمان دکتر سید تقی نوربخش در جلسه شورای اداری 
معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اظهارکرد: شرایط اقتصادی کشور 
بر تمامی ابعاد فعالیت سازمان تامین اجتماعی اثرگذار است. مطالبات مردم 
در نتیجه مشکالت اقتصادی فزونی یافته است و از سوی دیگر به دلیل 
محدودیت منابع در واحدهای تولیدی، تامین منابع و وصول حق بیمه با 
مشکالتی مواجه می شود.وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در این شرایط 
بدون اتکاء به منابع عمومی کشور خدمات گسترده بیمه ای و درمانی را به 
نیمی از جمعیت کشور ارائه می دهد و زندگی و معیشت مستمری بگیران 
توسط این سازمان مدیریت می شود.نوربخش با تاکید بر اینکه امروز کشور 
ما در جنگ روانی و اقتصادی قرار دارد،گفت: رفع نیازهای مردم و پاسخ 
گویی به نیازهای جامعه مجاهدت بزرگی است که همکاران سازمان تامین 
اجتماعی انجام می دهند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه 
ظرفیت ها و امکانات کشور همچنین عزم و اراده مردم ما بسیار بزرگتر از 
مشکالت و چالش های فعلی است، اظهارکرد: بدون تردید ملت بزرگ 
ایران از این شرایط با عزت و سربلندی عبور خواهند کرد.نوربخش افزود: 
وظیفه ما در سازمان تامین اجتماعی این است که با ارتقای خدمات و 
حمایت از اقشار تحت پوشش این سازمان برای موفقیت کشورمان در 
این نبرد تمام عیار اقتصادی تالش و به نحوی عمل کنیم که بیمه شدگان 

و بازنشستگان و تمامی ذی نفعان سازمان کمترین فشار را متحمل شوند.

طب سنتی نسخه های واحدی نمی پیچد

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی تغذیه سالم را  راهکاری برای 
مقابله با بیماری ها برشمرد و گفت: طب سنتی ما فرهنگ و مکتب غنی و 
کارسازی است که سعی در حفظ سالمتی افراد دارد و نه درمان و در واقع 

در این طب تالش می کنیم به سبک زندگی سالم بپردازیم.
به گزارش پیام زمان ،محمدرضا شمس اردکانی عضو کمیته تاریخ و تمدن 
شورای عالی انقالب فرهنگی در نشست تخصصی تغذیه از منظر طب 
سنتی ایرانی که به مناسبت روز جهانی  غذا برگزار شد اظهار داشت: هزار 
سال پیش کشور ما سردمدار علم بود و چشم دنیا به دانشمندان ایرانی 
ولی در 400 سال گذشته تا حدودی این قضیه برعکس شده است و این 
مسئله به دلیل این بوده که از بسیاری از مسائل غافل شده ایم.وی با بیان 
اینکه ما جزء 6 کشور تولید مقاالت در حوزه نانو هستیم، افزود: این در 
حالی است که کسی چندان اطالعی از طب سنتی در کشور و تأثیر آن 
بر سبک زندگی سالم ندارد و متأسفانه امروزه ایرانی ها در سبک  غربی ها  
غذا می خورند.عضو کمیته تاریخ و تمدن شورای عالی انقالب فرهنگی با 
تأکید بر احیای سفره های ایرانی با مزاج های مردم های مختلف گفت:  ایران 
موفق شده که کرسی تاریخ طب سنتی را در یونسکو از آن خود کند و 
کشورهایی همچون مصر، چین و هند رقبای ما در این زمینه بودند ولی ما 

موفق شدیم در این زمینه نتایج خوبی را به دست آوریم.
وی با اشاره به اینکه استان گیالن غذاهای زیادی را ثبت جهانی کرده است 
گفت: تغذیه سالم سبب آرامش و آسایش در زندگی می شود و اگر افراد 
سبک زندگی درست را مدنظر قرار دهند در بسیاری از بیماری ها می توانند 

پیشگیری انجام دهند.

خبر

رشد 5 تا 7 درصدی سرطان
 در کشور

رییس اداره پیشــگیری از سرطان وزارت بهداشت، 
ضمن ارائه آمار بروز ســرطان در ایران به ویژه زنان 
ایرانی و ســرطان های شــایع در آن هــا، از احداث 
۱37شــبکه  ملی مراقبتی در کشور با عنوان مراکز 

تشخیص زودهنگام سرطان خبر داد.
دکتر علی قنبری مطلق ، درباره میزان شیوع سرطان 
در ایران گفت: طبق آخرین گزارشــات میزان بروز 
سرطان در کشور در سال ۹3، حدود ۱۱۲هزار نفر در 
ایران مبتال به سرطان هستند که زنان کمتر از نیمی 
از این  آمار را به خود اختصاص می دهند. احتمال بروز 
سرطان در مردان و زنان به ترتیب ۱۵7 و ۱37 مورد 
در ۱۰۰هزار نفر اســت.  میزان بروز سرطان در زنان 
پایین تر از متوسط جهانی )۱6۵ نفر در هر ۱۰۰هزار 
نفر( است. نکته قابل توجه این است که در ایران نیز 
همانند سایر کشورهای در حال توسعه، میزان شیوع 
سرطان در حال افزایش )پنج تا هفت درصد(.قنبری 
مطلق درباره شایع ترین سرطان ها در بین زنان گفت: 
ســرطان پســتان، دهانه رحم، روده بزرگ، معده و 

تیروئید از شایع ترین سرطان ها بین زنان هستند.  

حدود 20 درصد موارد ابتال
 به اوتیسم درمان پذیر هستند

دبیر علمی کنگره ساالنه انجمن علمی روانپزشکان 
ایــران گفت: بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کودکان مبتال به 
اوتیسم اگر به درمان جواب بدهند ممکن است که 
دیگر در طیف این بیماران قرار نگیرند و درمان پذیر 

باشند.
به گزارش پیام زمان، دکتر کتایون راز در حاشیه سی 
و پنجمین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان 
ایران در جمع خبرنگاران افــزود: با توجه به اینکه 
پیشــگیری می تواند از افزایش تعداد مبتالیان به 
اختالالت اوتیسمی بکاهد، می توان با پیشگیری و 

درمان به موقع بخشی از مشکالت آنان را حل کرد.
وی تصریح کرد: براســاس اعالم سازمان بهداشت 
جهانی تا چندین سال گذشته 7۰ درصد کودکان 
دارای اختالل اوتیسم درگیر این بیماری می شدند اما 
اکنون این رقم به 3۰ درصد کاهش یافته است چون 
اکنون مراحل رفتار درمانی، گفتار درمانی و توانبخشی 
برای این افراد بیشــتر شده است. وی اظهار داشت: 
یکی از مسائل مهم و مطرح در جامعه اختالل اوتیسم 
است که براساس اعالم آمارهای جهانی به ازای هر 
۱۵۰ هزار نفر یک نفر از کودکان به اوتیســم مبتال 
هستند که طبق آمار وزارت بهداشت این آمار در ایران 

هم صدق می کند. این یک انفجار است.

خبر

مکارم  آیت اهلل  با  دیدار  در  بطحایی  محمد 
وزارت  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  شیرازی 
اظهارکرد:  در سال جاری  پرورش  و  آموزش 
امسال 14 میلیون دانش آموز در مدارس سراسر 
کشور ثبت نام کرده اند در این زمینه 140 میلیون 

جلد کتاب تدوین  شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: رشد 6درصدی 
دانش آموزان و از طرف دیگر بازنشستگی 60 
هزار نفر از پرسنل آموزش  و پرورش با توجه 
به اتخاذ تدابیر الزم در سال جاری جای نگرانی 

باقی نگذاشت.
وی در ادامه اظهار کرد: در سال جاری 34 هزار 
نفر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 
قابل  حجم  که  شدند  پذیرش  رجایی  شهید 

توجهی را نشان می دهد.
بطحایی افزود: یکی از رویکردهای مهم آموزش 
و پرورش توسعه مباحث و موضوعات تربیتی 
و فرهنگی در سطح مدارس است و دراین باره 
با حذف آزمون های مکرر برای دانش آموزان 
قدم هایی  پرورشی  ساعات  افزایش  و  ابتدایی 

برداشته ایم.
آسیب های  از  برخی  گفت:  ادامه  در  وی 
اجتماعی در دوران نوجوانی قشر دانش آموز را 
تهدید می کند و در این شرایط سامانه ای منسجم 
را در شبکه های اجتماعی داخلی در مقابله با 
آسیب ها و ارتقای سطح آگاهی خانواده نسبت 

به آن طراحی کرده ایم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: طراحی پلت فرم 
و برنامه های چند رسانه ای به صورت تخصصی 
قابلیت ایجاد ارتباط با والدین و تعامل دو سویه 

جهت کاهش آسیب های اجتماعی را دارد.
وی متذکر شد: امسال برای نخستین بار نهضت 
ملی حفظ جزء 30 قرآن کریم وِیژه دانش آموزان 
را آغاز کردیم. برگزاری مسابقات فرهنگی و 
هنری از برنامه های مهم آموزش  و پرورش در 

سطح کشور در طول تابستان بود.
بطحائی در مورد کنکور بیان کرد: کنکور رفته 
رفته از سیستم آموزشی کشور حذف خواهد 
بر کاهش فعالیتهای  آثار مخربی  شد چرا که 

پرورشی و تربیتی داشته است.

فرمانده قرارگاه اربعین ناجا گفت: نیروی انتظامی برای تسهیل در 
روند تردد و امنیت زائران در همایش عظیم اربعین حسینی تمام توان 

و ظرفیت خود را به کار گرفته است.
سردار محسن فتحی زاده در جمع خبرنگاران در مرز بین المللی 
شلمچه اظهار داشت: اربعین حسینی از جمله بزرگترین عملیات  های 
خدمات  رسانی نیروی انتظامی به زائران است که از نظر کمی و کیفی 

تاثیر به سزایی در داخل و خارج از کشور دارد.
وی امنیت زائران اربعین حسینی را خط قرمز نیروی انتظامی عنوان 
کرد و افزود: نیروی انتظامی مانند سال های گذشته شرایط را برای 
تسهیل در روند تردد و امنیت زائران در بزرگترین همایش شیعیان 
فراهم کرده است و تا آخرین روز این خدمات رسانی را با تمام توان 
انجام خواهد داد.فرماندار قرارگاه اربعین ناجا گفت: با توجه به شرایط 
خاص امسال و با استفاده از تجربه سال های گذشته تمهیدات الزم 
برای برقراری امنیت در مرزها را در نظر گرفتیم و نیروهای تقویتی را 
در این راستا پیش بینی کردیم.سردار فتحی زاده تصریح کرد: برنامه 
ریزی های الزم برای زائران اندیشیده شده تا ضمن پذیرایی از آنان 

در مواکب به آسانی از مرزها عبور کنند.
وی افزود: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده زمینه برای حضور 

چشمگیر زائران در این راهپیمایی بزرگ فراهم شود.

امنيت زائرين خط قرمز 

پليس است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با اعالم آغاز مرحله 
دوم طرح کاهش آلودگي هوا از اول آبان ماه امسال تاکید کرد: از 
این تاریخ داشتن معاینه فني خودرو براي ورود به همه نقاط سطح 

پایتخت الزامي است و خودروهاي فاقد معاینه جریمه خواهند شد.
محسن پورسیدآقایي در نشست خبري تشریح جزییات اجراي فاز 
دوم طرح کاهش آلودگي هوا گفت: ورودي هاي شهر تهران در این 
مرحله از اجراي طرح کاهش آلودگي هوا به دوربین هاي نظارتي 

مجهز مي شوند.
طرح کاهش آلودگي پایتخت در سه فاز اجرایي و مرحله نخست 
آن از آبان سال 95 آغاز شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
تهران در ادامه نشست خبري خود بیان کرد: دوربین هاي نظارتي 
در پایتخت از 300 به یک هزار و 240 دستگاه افزایش مي یابد و 
خودروهاي فاقد معاینه فني هرروز 50 هزار تومان جریمه خواهند 
شد.پورسیدآقایي با بیان اینکه 54 درصد از آلودگي هواي پایتخت 
مربوط به خروج دود از اگزوزهاي کامیون ها و اتوبوس هاست تاکید 
کرد: در بخش اتوبوسراني طرح هاي نظارتي موفق عمل کرده و هر 
اتوبوس حتي باوجود داشتن معاینه فني دودزا باشد به تعمیرگاه اعزام 
مي شود.معاون شهردار تهران با بیان اینکه مردم با مشاهده اتوبوس 

هاي دودزا در سطح شهر آن را به شماره 1888 گزارش دهند 

معاينه فين خودرو از اول آابن
 براي همه نقاط اپيتخت الزامي

سیدحسن موسوی چلک با بیان اینکه خانواده مهمترین نهاد 
اجتماعی است، افزود: متاسفانه در چند دهه گذشته موضوعات 
اجتماعی را سیاسی دیده ایم و با برچسب سیاه نمایی می خواهیم 
مسائل مطرح نشود و باید آنچه درون خانواده اتفاق می افتد بیان 
شود زیرا سکوت تنها توجیه وضع موجود است.رئیس انجمن 
مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه شهروند مسئولیت پذیر 
از درون خانواده سالم پرورش می یابد، اظهار کرد: ایران با 80 
میلیون نفر جمعیت 16 میلیون پرونده قضایی دارد این در حالی 
است که هندوستان با حدود 1.5 میلیارد جمعیت بسیار کمتر 
از ما پرونده قضایی دارد.چلک خاطرنشان کرد: میانگین عناوین 
مجرمانه در دنیا حدود 60 تا 80 عنوان است اما این رقم در کشور 
ما بسیار بیشتر و در دستگاههای مختلف متناقض است.وی با 
اشاره به اینکه هیچ طرح و برنامه ای در کشور پیوست خانواده 
ندارد، گفت: در خانواده نقاب می زنیم و خود واقعیمان را نشان 
نمی دهیم و این ارتباطی به سیاست مداران ندارد اگرچه معتقدیم 
وضعیت فعلی نتیجه برخورد قهری با مسائل اجتماعی است.

چلک با تاکید بر اینکه نباید مسئولیتهای خانواده را به نهادهای 
دیگر واگذار کنیم، افزود: 2 میلیون و 800 هزار معتاد در کشور 

داریم و بیشترین مشکالت در خانواده ها از اعتیاد است.

بیشرتین مشکالت در خانواده ها 
از اعتیاد است

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-نام ونام خانوادگی:جماهیر تعاب نژاد،نام پدر 
عبداالمیر،نشانی:استان خوزستان-شهرستان خرمشهر-شهرخرمشهر-طالقانی-خیابان 
شاهپسند-بین دی و بهمن-پالک 208.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1- نام 
و نام خانوادگی:علی بازیار،نام پدرشنبه،نشانی:خوزستان-خرمشهر-خیابان کمربندی-
منازل مسکن مهر-بلوک 3-طبقه دوم واحد7-  2-نام ونام خانوادگی:مهدی مظاهری،نام 
حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  المکان.محکوم  پدرماشاءاله،نشانی:مجهول 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976141301607محکوم علیه محکوم 
است به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ سیصد وشصت وشش میلیون وپانصدهزارریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یازده میلیون وهشتصد وبیست هزارریال به 
عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ومبلغ پنج میلیون ریال حق 
الزحمه کارشناس وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 1395/12/23تازمان اجرای حکم 
بارعایت تغییرشاخص ساالنه نرخ تورم که محاسبه آن پس ازپرداخت هزینه دادرسی 
به عهده اجرای احکام است درحق خواهان ضمنا نیم عشردولتی به عهده محکوم 
علیه می باشد.مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه 
خسروی.  خرمشهر-ضرغام  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  رئیس  امضاء  باقری-محل 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد 
یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه 
نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص 
ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع 
به ضمیمه  اعسار  از طرح دعوای  قبل  تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت 
را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
می  یاهردومجازات  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  درجه شش  تعزیری 
شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس 
ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره 1ماده3قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی1394(  شماره م الف:9/721  
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی حصر وراثت
بانوعصمت درافشان،نام پدررجب،بشناسنامه532صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که 970473مرحوم فاطمه درافشان 
بشناسنامه 43940صادره دزفول درتاریخ 97/5/29دردزفول اقامتگاه دائمی خود فوت 
ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی باال2-عفت درافشان بشناسنامه 355دزفول)دختران 
بشناسنامه  درافشان  مصطفی  526دزفول4-  بشناسنامه  درافشان  مرتضی  متوفی(3- 
بشناسنامه  درافشان  189دزفول6-مهدی  بشناسنامه  درافشان  267دزفول5-محمد 
به  شعبه  500466/5/97دراین  کالسه  متوفی(والغیر.پرونده  767دزفول)پسران 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  رسید.  ثبت 
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.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان دزفول-بیژن رضائی

متن آگهی
پرونده9709986134100164- 9710106134101556-شماره  ابالغنامه  شماره 
شماره بایگانی شعبه970168-تاریخ تنظیم:1397/6/31-نظربه اینکه درکالسه پرونده 
شهرستان  احوال  ثبت  اداره  طرفیت  به  9709987735300164دادخواستی  شماره 
هندیجان مبنی برصدور حکم فوت فرضی غایب مفقود االثر به نام حمزه حیاوی 
فرزند عبدالعباس متولد 1337/1/30شماره شناسنامه 252تقدیم شده و عنوان شده 
که نامبرده ازتاریخ 1395/2/31جهت سفردریایی ازمنزل خارج شده وتاکنون ازوی 
خبری واصل نگردیده دراجرای ماده 1023قانون مدنی مراتب برای سه نوبت متوالی 
به فاصله هریک ماه یک بار درروزنامه کثیراالنتشارآگهی می گردد تا چنانچه شخص 
کالسه  به  اشاره  با  را  مراتب  دارند  خبری  غایب  ممات  یا  حیات  از  اشخاصی  یا 
پرونده فوق باذکر هویت و محل اقامت خویش به این مرجع اعالم نمایند. نوبت 

اول:1397/5/27-نوبت دوم:1397/6/27-نوبت سوم:1397/7/27                   
متصدی شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان هندیجان-پناهیان

متن آگهی
قرارتحریرترکه:97/9/10ساعت10-خواهان  اجرای  پرونده:492/4/97-وقت  شماره 
اجرای  وقت  محمودسعادت-خواسته:تحریرترکه.)آگهی  توکل-خوانده:ورثه  :سمیه 
به  توکل  سمیه  درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  ترکه(:بدینوسیله  قرارتحریر 
شماره  طی  محمودسعادت  مرحوم  ترکه  قرارتحریر  محمودسعادت  ورثه  طرفیت 
475/97درشورای حل اختالف ماهشهرصادرووقت اجرای قرارساعت 10)ده صبح(
بستانکاران  آنها  قانونی  نماینده  یا  ازورثه  لذا  است  گردیده  97/9/10تعیین  مورخه 
و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود 
حل  شورای  ماهشهرباآدرس  درشهرستان  واقع  شورا  این  درمحل  مذکور  ودرموعد 
اختالف ماهشهر–جنب ثبت احوال شعبه4حاضرشوند عدم حضورمدعوین مانع اجرای 

مدیردفتر قاضی شورای حل اختالف ماهشهرقرارنخواهد بود.شماره م الف:16/557

آگهی مزایده اموال غیر منقول/ نوبت اول 
به موجب پرونده اجرایی به شماره  0970310 محکوم علیه آقای امید علی نجفی 
محکوم به پرداخت 183/124/200 ریال در حق محکوم له علی رضا درستی ، نظر 
به اینکه محکوم علیه از پراخت مبلغ مذکور خودداری نموده اموال مشروحه ذیل که  
ارزش آن بر حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید. 
نام علی نجفی واقع  به  متر مربع  بنای 405  با زیر  ساختمان مسکونی چهار طبقه 
در شوراب صغیر به شماره ثبت 147 فرعی از 334 اصلی که ارزش ملک مذکور 

3/700/000/000  ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
به  از طریق مزایده  ملک مذکور در مورخ 1397/8/12 راس ساعت  30: 9 صبح 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود 
شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای 
احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر گرفتن 
ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 10 درصد 
مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ 
مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند و در صورت عدم انجام 
در مهلت مقرر 10 در صد مبلغ مزایده  پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان ـ داوودی بنی

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم حیدری کاه کشی دارای  شناسنامه شماره 1996  به شرح دادخواست 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 970385  ش1س 
وچنین توضیح داده که شادروان علیرضا مظاهری چم چنگی به شناسنامه شماره 92 
درتاریخ1397/6/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1-مریم حیدری کاه کشی فرزند اسکندر  به شماره ملی : 4621630032 زوجه دائمی   
2-بی بی جان حیدری کاه کشی فرزند علی جان به شماره ملی :  4622911574  مادر 

3-سرافراز مظاهری چم چنگی به شماره ملی :  4622858231  پدر  
4-حمید رضا مظاهری چم چنگی به شماره ملی :   4611144836 فرزندذکور 
5- لیال مظاهری چم چنگی به شماره ملی : 4610733994  فرزند اناث وال غیر

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

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

آگهی فقدان سند مالکیت 
) موضوع ماده 120 آ.ق.ثبت(

آقای عباس شکاری کلیانی  ) وکیل مالک( طبق درخواست به شماره وارده 9187  
که   ( اصلی  ثبتی 42/13057  پالک  اینکه  به  نظر  داشته  اعالم   1397/4/27 مورخ 
عبارتست از سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 407 تفکیکی  بمساحت 
90  متر مربع پالک 13057 فرعی از 42 اصلی تفکیکی ذیل ثبت 292718  صفحه 
310 دفتر 1222  با سریال چاپی 575170  بنام  برتعلی زائری  ثبت و سند صادر 
شده است بعلت جا بجایی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده 120 آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه 
کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف  مدت 10 روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  

پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف 1681
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

دادنامه
پرونده کالسه 9709982929400557 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه تصمیم 

نهایی شماره 9709972929400834 
خواهان : آقای مرتضی میرزائی  فرزند علی  به نشانی: چهاردانگه- شهرک مطهری ک 

شیرودی پالک 66 طبقه سوم 
خوانده: آقای مهدی نظری چوزکی  فرزند سیروس به نشانی مجهول المکان

خواسته : الزام به فک پالک خودرو 
گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع 
به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی 

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

در خصوص دعوای آقای مرتضی میرزائی به طرفیت  آقای مهدی نظری چوزکی  به 
خواسته استرداد پالک انتظامی شماره 558ت 31- ایران 22، دادگاه با توجه به اینکه 1. 
مستند خواهان قرارداد پیوست دادخواست می باشد که براساس آن خواهان اتومبیل خود را 
به خوانده فروخته است که مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده است 2. براساس ماده 357 
قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در 
بیع نمی شود، مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد. بر طبق ماده  359 قانون مذکور 
هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشدآن شی ء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن 
که تصریح شده باشد. براساس ذیل ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
1389 و اصالحات بعدی آن، قبل از انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی بایستی تعویض 
پالک به نام مالک جدید صورت گیرد. از ماده مذکور می توان استنتاج نمود در فروش 
اتومبیل پالک انتظامی جزء توابع مبیع نیست تا با آن به مالک جدید منتقل گرددو بایستی به 
کسی که به آن تعلق دارد مسترد گردد. 3. بر طبق قاعده علی الید، مااخذت حتی تودیه هرگاه 
کسی به هر نحوی بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال می شودو تازمانی که آن را 
به صاحبش بازنگرداند، این ضمان از عهده اش ساقط نمی شود. 4. حسب استعالم از اداره 
راهنمایی و رانندگی پالک مورد خواسته متعلق به خواهان است و وی با تقدیم دادخواست 
حاضر عدم رضایت خویش را بر استدامه تصرفات خوانده بر مال مذکور را اعالم نموده 
است. 5. خوانده با توجه به ابالغ قانونی وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته و دلیلی دال 
بر بی اعتباری قرارداد پیوست دادخواست یا استرداد مال و برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه 
نداده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص حکم به محکومیت 
خوانده به استرداد پالک انتظامی شماره 558 ت 31- ایران 22 صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و  ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م/الف 1682 

ارسطو ذولفقاری  - رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و کیفرخواست به آقای محمد نوری فرزند غالمعلی

شاکی آقای/خانم اصغر بیات و ثریا بیات کیفر خواستی به طرفیت متهم آقای محمد 
نوری به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9209982662700571 شعبه 17 دادگاه کیفری یک 
مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/09/11 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان 
متهم درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./م.الف:1173
استان تهران- دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر در 
شهریار-مستدام

احضار متهم
آگهی احضار متهم مجهول المکان

باسالم:  عنایت به اینکه پرونده کالسه 960520 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهریار علیه مریم صفری و مسلم صفری وسیعدصفری به اتهام مشارکت 
در ضرب و جرح تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
شاکی بعلت مجهول المکان بودن متهم وعدم دسترسی . فلذا بدینوسیله به متهم ابالغ 
می شود در راستای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه دوم دادیاری شهریار 

حاضر شوید در غیر اینصورت اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. / م.الف:1175
دادیار شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهریار - ثریا فاطمی

احضار متهم
آگهی احضار متهم مجهول المکان 

با سالم عنایت به اینکه پرونده کالسه 961448 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهریار در خصوص اتهام بابک کاظم پوربجندی به اتهام کالهبرداری تحت 
رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان 
بودن متهم وعدم دسترسی . فلذا بدینوسیله به متهم ابالغ می شود در راستای ماده 
115 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی 
به پرونده و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه دوم دادیاری شهریار حاضر شوید در غیر 

اینصورت اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. /م.الف:1174
دادیار شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهریار - ثریا فاطمی

احضار متهم
آگهی ابالغ به مجهول المکان عبداهلل همتی

با سالم: نظرباینکه در پرونده کالسه 970686 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار 
موضوع شکایت علیرضا مدنی زاده علیه عبداهلل همتی  دائر بر جرح عمدی به تاریخ 
پرونده  به محتویات  با توجه  تعیین شده  1398/03/05 ساعت 12 وقت رسیدگی 
المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده، فلذا  و اظهارات شاکی بعلت مجهول 
بدینوسیله به عبداهلل همتی ابالغ می شود در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام خود 
در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار حاضر شوید در غیر اینصورت اقدام مقتصی 

بعمل خواهد آمد./م.الف:1165
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار- بیرامی

ابالغ وقت
در خصوص اتهام آقای اکبر صفوی و ابراهیم صفوی به اتهام مشارکت در عدم رعایت 
نظامات کاری منتهی به صدمه بدنی به میزان 70 درصد با توجه به مجهول المکان 
بودن آنها  و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهمان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در مورخه 97/08/30 
ساعت 11 ظهر به شعبه 101 کیفری 2 دادگستری شهریار مراجعه و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردند./م.الف:1171
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهریار – فرهاد آقائی

احضار متهم
آگهی ابالغ به مجهول المکان رضا ناظمی نیا و یونس کیانی

باسالم: نظربه اینکه در پرونده کالسه 970824 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار 
موضوع شکایت زینب یوسفی علیه رضا ناظمی نیا و یونس کیانی  دائر بر تهدید و 
توهین به تاریخ 1398/06/02 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین شده با توجه 
به محتویات پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما 
مقدور نبوده، فلذا بدینوسیله به رضا ناظمی نیا و یونس کیانی ابالغ می شود در وقت 
مذکور جهت دفاع از اتهام خود در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار حاضر شوید 

در غیر اینصورت اقدام مقتصی بعمل خواهد آمد./م.الف:1166
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار- بیرامی

ابالغ وقت
اتهام آقای میالد مهدوی دوست فرزند: محمدرضا و مهران مهدوی  در خصوص 
دوست فرزند: محمدرضا به اتهام هردو توهین و تهدید با چاقو با توجه به مجهول 
المکان بودن متهمان  و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور  در  انقالب  و 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در 
مورخه 97/09/07 ساعت 11 ظهر به شعبه 101 کیفری 2 دادگستری شهریار مراجعه 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند./م.الف:1172
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهریار – فرهاد آقائی

کنکــور
ف حــذ
 مي شـود
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صادرات نفت ایران افزایش یافت

 به گــزارش مرکز انرژی کالنیــش، صادرات 
نفتی ایران در دو هفته اول ماه اکتبر با افزایش 

همراه بوده است.
به گــزارش زمان بــه نقل از مرکــز تحلیلی 
کالنیش، صــادرات نفتی ایــران در دو هفته 
اول ماه اکتبر به ۲.۲۰ میلیون بشــکه در روز 
رسیده و نسبت به کل ماه گذشته )سپتامبر( با 
افزایش ۱۹۵ هزار بشکه ای همراه بوده است.

براســاس داده های جمع آوری شــده توسط 
مرکز تانکر ترکرز، حجــم کل صادرات نفتی 
ایران در ماه ســپتامبر در حــدود دو میلیون 
بشــکه در روز بوده اســت.از اول تا سیزدهم 
ماه اکتبر ایران عضو ســازمان اوپک به مقدار 
۲8.64 میلیون بشــکه نفت خام صادر کرده 
اســت. براساس گزارش تانکر ترکرز، با در نظر 
گرفتن قیمــت حدودی8۱ دالری نفت برنت، 
ایران توانسته در دو هفته اول ماه اکتبر درآمد 
۲.۵۰ میلیارد دالری از فروش نفت خام داشته 
باشد.با نزدیک شــدن به آغاز دومین مرحله 
تحریم های نفتی آمریکا علیــه ایران در ۱3 
آبان، بســیاری از کشــورهای جهان به دلیل 
خرید نفت از ایران بسیار نگران افزایش قیمت 
نفت جهانی هســتند.رئیس جمهــور آمریکا 
دونالد ترامپ به صفر رســاندن صادران نفتی 
را وعده داده و همچنین تحریم های ســختی 
برای کشــورهای خریدار نفت از ایران بعد از 
اجرایی شــدن مرحله دوم تحریم ها در نظر 
گرفته اســت.بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری 
اســالمی ایران در خصوص شرایط امروز بازار 
جهانی نفت گفت: ›بازار با کمبود عرضه مواجه 
است و بر هم خوردن تعادل بازار نفت فقط با 
افزایش عرضه درســت می شود و نمی توان با 
شــعار و قلدری قیمت ها را پایین نگه داشت. 
بازار و افزایش قیمت ها بهترین گواه است که 
بازار با کمبود روبه روســت و )بازار( به درستی 
نگــران کمبود شــدید نفت است.‹براســاس 
این گزارش، چین بــا واردات در حدود 8۰۰ 
هزار بشــکه در روز و اختصاص 3۹ درصد از 
کل صــادرات نفتی ایــران همچنان به عنوان 
بزرگترین خریدار نفتی ایران قرارگرفته و هند 
نیز بعد از چین با واردات 7۰۰ هزار بشــکه ی 
در جایگاه دوم قرار دارد.خبرگزاری رویترز در 
هفته جاری طی خبــری نامعتبر از صادرات 
نفتی ایران در حدود یک و نیم میلیون بشکه 
در روز در دو هفتــه اول ماه اکتبر خبر داد که 
براساس گزارش انرژی کالنیش نادرست است.

خبر

سامانه احیای کارت سوخت آماده شد

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: سامانه احیای کارت سوخت 
توســط وزارت نفت آماده شده و هر تصمیمی که دولت اخذ کند 

این وزارتخانه اجرا می کند.
بــه گزارش زمان به نقل از خانه ملت، جالل میرزایی با اشــاره به 
احتمال بازگشــت کارت سوخت، گفت: کارت های سوخت که در 
گذشته برای خودروها صادر شده قابل استفاده هستند، مگر اینکه 
شــخصی کارتی را گم و یا خراب کرده باشــد کــه در این صورت 

درخواست می دهد تا کارت سوخت جدیدی تولید شود.
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی، افزود: کارت هایی 
که آماده شده و در گذشته در اختیار صاحبان خودروها قرار گرفته 
قابل استفاده است و نیازی به صدور کارت جدیدی نیست. وی در 
تشریح چگونگی دریافت کارت توسط افرادی که کارت خود را گم 
کرده اند، ادامــه داد: وزارت نفت در آینده اعالم می کند که افراد 
چگونه کارت ســوخت های جدیــد را دریافت کنند.نماینده مردم 
ایالم، ایوان و چرداول در مجلس شــورای اســالمی، با بیان اینکه 
وزارت نفــت در حوزه احیای کارت ســوخت تصمیم گیر نبوده و 
مجری سیاست های دولت است، اظهار داشت: این سیاست ها در 
حوزه فرآورده های نفتی باید توسط دولت و یا در تعامل با مجلس 
اتخاذ شــود. وی افزود: سامانه احیای کارت سوخت توسط وزارت 
نفت آماده شــده و هر تصمیمی که دولت اخذ کند این وزارتخانه 
اجرا می کند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در گذشــته مردم به پست مراجعه کرده و درخواست کارت 
سوخت می دادند، تصریح کرد: احتماال روند در آینده نیز به همین 
صورت است و اطالعات تکمیلی در این زمینه توسط دولت و وزارت 

نفت اعالم می شود.

3 شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس 
بورسی می شوند

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به عرضه 
ســهام پتروشــیمی پارس در بورس، اعالم کرد: به زودی ســهام 

پتروشیمی پلیمر آریا ساسول هم در بورس عرضه می شود.
بــه گزارش زمــان به نقــل از انجمن صنفــی کارفرمائی صنعت 
پتروشــیمی، مهندس جعفر ربیعی با بیان اینکه تعامل بیشــتر با 
بازار ســرمایهبه عنــوان یکی از برنامه هــای اولویت دار هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس، گفت: بر این اســاس سهام سه شرکت 
بزرگ پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارسدر 
بورس عرضه خواهد شــد. مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با اشــاره به عرضه سهام پتروشیمی پارس در بورس، 
تصریح کرد: به طور قطعی پتروشیمی پارس سودآورترین مجموعه 
هلدینگ خلیج فارس بوده که عرضه آن در بورس هم از نظر حجم 
بورس و هم از لحاظ تعداد سهامداران، بورس را متحول خواهد کرد 
زیرا مطمئن هســتیم که تعداد زیادی سهامدار برای خرید بورس 
این شرکت وارد بورس خواهند شد واعتقاد داریم سهم این شرکت 

پتروشیمی بسیار سود و مستمری خواهد داشت. 

کوتاه از انرژی

اتاق تهران با ارسال طرحی به هیات دولت برای 
مدیریت سوخت، پیشنهاد داد تا نرخ بنزین آزاد 
شده و در مقابل، یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به هر 
با مکانیزم واریزی به کارت یارانه  ایرانی  خانوار 

اختصاص یابد.
طرحی  از  پس  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
که دولت برای احیای کارت سوخت دنبال کرده 
و مجلس نیز به موازات آن، طرح هایی را برای 
مدیریت مصرف بنزین ارایه نموده است، اکنون 
فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
دولت،  به  طرحی  ارسال  با  تهران  کشاورزی  و 
قاچاق  از  جلوگیری  و  بنزین  مصرف  موضوع 
سوخت را مدنظر قرار داده و پیشنهاداتی را ارایه 
کرده اند.مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، 
به  اشاره  با  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
جزئیات طرحی که از سوی این نهاد خصوصی 
بازرگانی،  اتاق  ارایه شده است، گفت:  به دولت 
به  را  صنایع، معادن و کشاورزی تهران طرحی 
می تواند  اجرا  صورت  در  که  کرده  ارائه  دولت 
در  بنزین  مصرف  در  توجهی  قابل  صرفه جویی 

نشان  برآوردها  افزود:  بزند.وی  رقم  را  کشور 
بنزین  روز،  در  لیتر  میلیون  می دهد حدود ۹۰ 
مصرف می شود؛ یعنی هر نفر ۱.۱ لیتر مصرف 
دارد که در ماه، حدود 3۲ لیتر به ازای هر نفر 

می شود.
 بنابراین اگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعد 
خانوار را به طور متوسط 3.3 نفر در نظر بگیریم، 
هر خانوار حدود ۱۰۰ لیتر مصرف بنزین دارد.به 
گفته خوانساری، ما در گذشته به هر خودرو 6۰ 
لیتر بنزین با نرخ یارانه ای می دادیم؛ اما اکنون 
 ۲۵۰ یارانه  می توانیم  بنزین،  لیتر   6۰ جای  به 
هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده 
واریز  آن  به  نقدی  یارانه  که  کارتی  مکانیزم  از 
می شود، به هر خانواده پرداخت کنیم؛ یعنی به 
به  بدهیم،  خودرو  هر  به  را  بنزین  اینکه  جای 

خانوار بدهیم.
 نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین، شیوه 
توزیع آن است.وی اظهار داشت: در روش فعلی، 
افراد ثروتمند  نسبت به اقشار متوسط و ضعیف 
برخوردار  بیشتری  سوخت  یارانه  از  جامعه 

هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر 
بوده و در دهک باالی درآمدی هستند، مصرف 
بنزین شان هم بیشتر است و از این یارانه بیشتر 
بی عدالتی  نوعی  رفتار  این  می کند.  استفاده 
کنونی  روند  که  در صورتی  است؛ پس  توزیعی 
اصالح شود،  دولت  به  ارائه شده  براساس طرح 
قاچاق سوخت به کشورهای همجوار هم کاهش 
پیدا می کند.خوانساری در پاسخ به این پرسش 
هم  بنزین  قیمت  رفتن  باال  تورمی  آثار  به  که 
دیده  کامال  آثار  این  بله  گفت:  کرده اید،  فکر 
در  است  ممکن  اگرچه  که  معنا  این  به  شده، 
ولی  باشد،  داشته  کمی  تورمی  اثر  کوتاه مدت 
یقینا در درازمدت اینطور نخواهد بود؛ به شرط 
اینکه سبد حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم 
و هزینه استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسی نیز 
کنترل شود، مشکلی پیش نمی آید. البته ممکن 
است تورم نقطه به نقطه در یک ماه باال برود، 

اما در تورم کل و ساالنه اثری نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه 
با وزارت نفت هم رایزنی  شده است؟، گفت: این 

پیشنهاد به وزارت نفت هم ارسال گردیده است.
طرح  این  اجرای  بزرگ  مزیت  کرد:  تاکید  وی 
سوی  از  است.  سوخت  مصرف  در  صرفه جویی 
استفاده  طرح  این  از  محروم  طبقات  دیگر 
می برند و آنهایی که ماشین ندارند، یارانه بنزین 
نیز  هوا  آلودگی  اینکه  می کنند؛ ضمن  دریافت 

کاهش می یابد.
بازرگانی تهران اعالم کرد: در حال  اتاق  رئیس 
سوخت،  پایین  قیمت  با  اینکه  بر  عالوه  حاضر 
سوخت  یارانه  عمده  بخش  دارد،  وجود  قاچاق 
به طبقه مرفه جامعه می رسد؛ در حالی که یک 
روستایی و یا مردم در شهرهای کوچک از یارانه 
بنزین استفاده نمی کنند؛ اما خانواده ای که چهار 
خودرو در یک کالنشهر دارد، از یارانه بنزین و 

حق دیگران بهره مند می شود.
وضعیت  همین  هم  برق  داشت:  اظهار  وی 
خانه  در  که  هستند  مرفه  اقشار  این  و  دارد  را 
خود وسایل برقی و روشنایی زیادی دارند و آنها 
این  اصالح  می برند.  یارانه  از  را  سود  بیشترین 

وضع ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مفقودی
 المثنی سند کمپانی وانت پیکان مدل 1391 با شماره شهربانی 167ج98 ایران 82 
 NAAA46AA8CG341868 موتور 11491014027و شماره شاسی با شماره 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 رای شورا
 شماره  دادنامه :463مورخ 97/7/23

شماره پرونده :395/97/ش6
در خصوص دعوی آقای  عبدالقدوس وزیری   فرزند الالمیر   بطرفیت آقای  وحید 
پور تاجیک     بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره :1549/788313/28 
بانک  ملت شعبه شهرک ولیعصر  جمعا بمبلغ 75/000/000ریال   و  به عهده  
اظهارات  استماع   پروند و  به مجموع محتویات  با عنایت  تادیه   تاخیر  خسارت 
خواهان و ارایه  فتکوپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
میزان خواسته در عهده  به  استقرار دین  بر  ناحیه خواهان  که داللت  از  تقدیمی 
خوانده داشته  و بقای اصول  مستندات  ابرازی  در ید مدعی  داللت بر بقا ء دین  
و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواند 
ه علی الرغم ابالغ قانونی  اخطاریه  در جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه ای  از 
وی واصل نشده است. لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا به مواد   
519و 198 قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد 313و 310 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده  بمبلغ 75/000/000ریال  بابت اصل خواسته  وهزینه دادرسی 
بمبلغ 2/040/000 ریال  ،    و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ   97/5/30  تازمان 
پرداخت   قابل محاسبه  در واحد  اجرای احکام  بر اساس شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران   در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای صادره 
غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس 
از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

شهرستان تنکابن می باشد.
رنجبر/قاضی  شعبه   ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای علی مدانلو جویباری فرزند عباس به شرح درخواستی که به شماره3/367/97 
که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت 
مرحوم عباس مدانلو فرزند ذات اهلل به شماره شناسنامه 2760 صادره از جویبار در 
تاریخ 94/6/23در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی  عبارت اند از
1- علی مدانلوی جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 5829770296فرزند 

متوفی
2-  مهدی مدانلو جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 5829152819فرزند 

متوفی 
3- سمانه مدانلو جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 5829903164فرزند 

متوفی 
4-هدیه مدانلو جویباری فرزند عباس به شماره ملی5829643952 فرزند متوفی 

به شماره شناسنامه 5829785137فرزند  5- کلثوم مدانلو جویباری فرزند عباس 
متوفی 

6-خانم مرضیه واحدجویبار ی فرزند سلیمان به شماره ملی 5829102498مادر 
متوفی

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

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
رییس شعبه  سوم شورای حل اختالف جویبار

آگهی آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای رضا گرجی مهلبانی فرزند زمان به شرح  درخواستی که به شماره970587 این 
شعبه ثبت گردیده در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که ایران شیرزاد فرزند حسین شماره شناسنامه3 صادره از بابلسر در تاریخ96/6/11 
در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از
1- رضا گرجی مهلبانی فرزند زمان به شماره شناسنامه 990 فرزند متوفی یوسف 

گرجی مهلبانی فرزند زمان به شماره شناسنامه 65712- 
فرزند متوفی

4989002571فرزند  شناسنامه  شماره  به  زمان  فرزند  مهلبانی  گرجی  حکیمه   -3
متوفی 

متوفی  فرزند   690 شناسنامه  شماره  به  زمان  فرزند  مهلبانی  گرجی  سلیمه  ام   -4
5- نرگس گرجی مهلبانی فرزند زمان به شماره شناسنامه 882 فرزند متوفی 

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

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
اضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار 

آگهی نوبتی سه ماه دوم سال 1397
 قسمتی از امالک حوزه ثبتی شهرستان فردیس

با ستناد ماده 11 و 12 قانون ثبت کلیه امالک واقع در حوزه ثبتی ناحیه یک کرج 
که در خواست ثبت آنها در سه ماه دوم سال 1397 پذیرفته شده و به موجب قانون 
و مقررات ثبتی آگهی آنها بایستی در موعد منتشر گردد ، جهت اطالع عموم برای 

هر یک از متقاضیان ثبت بشرح ذیل اعالم می شود.  
بخش شهرستان فردیس امالک خالصه : از پالک 162 اصلی در کرج فردیس

اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2512/93 متر 
مربع تحت پالک 50060 فرعی اصلی مفروز ومجزای شده از 162 اصلی بنام آقای 
احمد بشیری فرزند قربانعلی .اشخاصی که نسبت به امالک فوق اعتراض داشته 
باشند و یا بین آنها و متقاضیان در مراجع قضایی دعوائی اقامه شده و در جریان 
روز   90 بمدت  نوبتی  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  ثبت  مقررات  برابر   ، میباشد 
اعتراضی کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس تسلیم و رسید 
دریافت نمایند . معترضین فوق الذکر موظف و مکلفند در مدت یک ماه از تاریخ 
امالک شهرستان فردیس مراجعه و گواهی  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم 
طرح دعوی اخذ شده از مراجع قضایی ذیصالح را تسلیم نمایند . درغیر اینصورت 

حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شد. / ز 802
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول  1397/07/28 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم  1397/08/28 
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس آگهی صورتجلسه مزایده

زمان برگزاری مزایده:1397/8/12-نوبت مزایده:نوبت اول-مال مزایده:-محل برگزاری 
مزایده :اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول.به موجب پرونده کالسه 961943اجرایی 
سیامک ثواب محمدی محکوم به فروش ملک درحق مهدی ثواب محمدی که دراین 
اجرا اموال جهت اجرای مفاد حکم توسط کارشناس خبره قیمت گذاری گردیده است.1-
ملک موردفروش واقع درخیابان آفرینش شمالی بین بلوار60متری سیدالشهداو خیابان 
ذوالفقاربه صورت جایگاه سوخت )پمپ بنزین(و دارای اعیانی دردوطبقه همکف واول به 
متراژ66مترمربع دارای اشتراک برق سه فاز وتلفن و محوطه سازی و 120مترمربع شاپ و 
دارای چهارپمپ سوخت رسانی می باشد.لذا اموال درروزشنبه 1397/8/12راس ساعت 
11-9صبح از طریق مزایده حضوری درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری دزفول 
به معرض فروش گذارده می شود طالبین می تواننددرمدت پنج روزقبل ازروز مزایده 
با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول دروقت اداری ازاموال مذکوربازدید 
نمایند.مزایده ازقیمت پایه 20000000000ریال )ارزش کل ملک بیست میلیارد ریال بدون 
درنظر گرفتن دیون احتمالی(شروع می شود برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایدمزایده راس ساعت 9صبح درشعبه اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول 
شروع و ساعت 11صبح همان روز خاتمه می یابد برنده مزایده باید 10% بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و حداکثر ظرف 
یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا 
تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود درغیراین صورت سپرده او پس از کسرهزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.هزینه های نقل وانتقال وغیره کالبه عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول-اردشیرشلوپور

متن آگهی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای قربانعلی دهقان فرزند 
سردار.خواهان آقای کیومرث قنبری مهردادخواستی به طرفیت خوانده آقای قربانعلی 
بدوا  نقد  وجه  تومان  میلیون  ششصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  سرداربه  فرزند  دهقان 
پرونده  ارجاع وبه شماره  این شعبه  به  دادرسی مطرح که  پرداخت هزینه  اعساراز 
کالسه 9700086127100786شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/9/10ساعت 11:30جهت استماع شهادت شهود 
به  مدنی  دادرسی  آئین  73قانون  ماده  موضوع  طبق  دستوردادگاه  که حسب  تعیین 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
و  دادخواست  ثانی  ،نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره 

م الف:7/97/246
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان باغملک-اسحاق شیخ رضائی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
این  به شماره970625  به شرح درخواستی که  فرزند عبداهلل  آقای سعید غالمی   
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  گردیده  ثبت  شعبه 
محمود  از  صادره   521 شناسنامه  شماره  حجت  فرزند  غالمی  عبداهلل  که  داشته 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده  آباد در تاریخ85/3/26 در 
شماره  به  عبداهلل  فرزند  غالمی  سعید   -1-1 از  عبارتند  الفوت  حین  ورثه  و 
شماره  به  عبداهلل  فرزند  غالمی  2-احمد  متوفی  فرزند  شناسنامه4989571398 
شناسنامه4988521818 فرزند متوفی 3- ام البنین غالمی فرزند عبداهلل به شماره 

شناسنامه 4989632071فرزند متوفی
4-  صبح گل  غالمی فرزند لطف اهلل  به شماره شناسنامه 5010309181همسر 

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

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :1- ایمان فقیه نیا 2-علیرضا مرادی3-حسن الهویی نظری          ساکن .... که 
فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود طی   دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه چک   
باستناد   تصویر مصدق قرارداد-وکالتنامه وکیل -تصویر مصدق دالیل مدیریت به  شورای 
حل اختالف  تنکابن که به کالسه 717/97 شعبه  دوم ثبت و وقت دادرسی  یک هفته پس 
از رویت این آگهی ساعت9صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست   وکیل خواهان      و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در 

مدیر  دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف تنکابن  روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 

ابالغ وقت
در خصوص  شکایت رقیه عباسی علیه سعید امینی دلقیزی فرزند اسرافیل منجر به 
اتهام ترک انفاق که در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهریار تحت 
رسیدگی می باشد و به جهت مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 115 قانون 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود  آیین دادرسی کیفری مراتب در یکی 
تا متهم ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر 

شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهریارشود./م.الف:1163

احضار متهم
آگهی ابالغ به مجهول المکان حمید کریمی

با سالم: نظربه اینکه در پرونده کالسه شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار موضوع 
شکایت اولیا دم متوفی دائر بر عدم رعایت مقررات ایمنی در کار منجر به قتل غیر 
عمد نادر نوروزی )از حیث عمومی مجرم( علیه حمید کریمی دائر بر قتل غیر عمد 
به تاریخ 1398/06/12 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده، 
فلذا بدینوسیله به حمید اکبری ابالغ می شود در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام خود 
در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار حاضر شوید در غیر اینصورت اقدام مقتصی 

بعمل خواهد آمد./م.الف:1169
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار- بیرامی

احضار متهم
آگهی احضار متهم مجهول المکان علی اکبر خسروجردی فرزند حسن

نظرباینکه در پرونده کالسه 970948 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهریار موضوع شکایت داود رضایی علیه شمادائر به توهین و فحاشی تحت رسیدگی 
می باشد با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن 
دسترسی به شما مقدور نبوده، فلذا بدینوسیله به شما ابالغ می شود در راستای ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی به 
پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهریار حاضر شوید در 

غیر اینصورت اقدام مقتصی بعمل خواهد آمد./م.الف:1164
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهریار، امیر مهدوی نیا

احضار متهم
آگهی ابالغ به مجهول المکان سید علی موسوی دینانی زاده فرزند آقا بزرگ

با سالم: نظر به اینکه در پرونده کالسه شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهریار موضوع 
شکایت علیه سید علی موسوی دینانی زاده فرزند آقابزرگ دائر بر جعل و استفاده 
از سند مجعول به تاریخ 1397/10/25 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین شده با 
توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به 
شما مقدور نبوده، فلذا بدینوسیله به شما ابالغ می شود در وقت مذکور جهت دفاع 
از اتهام خود در شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهریار حاضر شوید در غیر اینصورت 

اقدام مقتصی بعمل خواهد آمد./م.الف:1170
دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهریار

ابالغ وقت
اتهام  به  ذوالفقار  فرزند  زاده  حسن  شهرام  آقای  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
نگهداری یک عدد پایپ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982662700126 شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان شهریار ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/17 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./م.الف:1161
استان تهران، شهرستان شهریار، بلوار شهید کلهر، شهرک اداری

دادرس دادگاه شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان شهریار- بهرام پناهی

احضار متهم
آگهی ابالغ به مجهول المکان فرزاد میرزایی

با سالم: نظربه اینکه در پرونده کالسه 970980 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار 
تاریخ  به  کالهبرداری  بر  دائر  کریمی  فرزاد  علیه  کریمی  هیبت  شکایت  موضوع 
1398/06/13 ساعت 12 ظهر وقت رسیدگی تعیین شده با توجه به محتویات پرونده 
المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده، فلذا  و اظهارات شاکی بعلت مجهول 
بدینوسیله به فرزاد میرزایی ابالغ می شود در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام خود 
در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار حاضر شوید در غیر اینصورت اقدام مقتصی 

بعمل خواهد آمد./م.الف:1167
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار- بیرامی

ابالغ وقت
در خصوص شکایت سهیال کریمی علیه مصطفی پرویزی فرزند اسداله منجر به اتهام 
جعل و کالهبرداری که در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهریار 
تحت رسیدگی می باشد و به جهت مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر 

شود./م.الف:1162
شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهریار

احضار متهم
آگهی ابالغ به مجهول المکان حمید اکبری

با سالم: نظربه اینکه در پرونده کالسه 951409 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار 
موضوع شکایت اکبر عارفی علیه حمید اکبری دائر بر ضرب و جرح عمدی به تاریخ 
1398/01/24 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده با توجه به محتویات پرونده 
المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده، فلذا  و اظهارات شاکی بعلت مجهول 
بدینوسیله به حمید اکبری ابالغ می شود در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام خود 
در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار حاضر شوید در غیر اینصورت اقدام مقتصی 

بعمل خواهد آمد./م.الف:1168
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار- بیرامی

با طرح افزایش تولید در منطقه سیری؛

تولید 3میدان نفتی افزایش می یابد
با امضای قرارداد نگهداشت و افزایش توان تولید میدان های 
نفتی سیوند، اسفند و دنا، ظرف ۲۰ ماه آینده، تولید نفت 

حداقل ۱6 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، مراسم رسمی امضای 
تکمیل،  حفاری،  کاال،  خرید  مهندسی،  خدمات  قرارداد 
راه اندازی و تامین مالی چاه های میدان های سیوند، اسفند و 
دنا در منطقه سیری شرکت نفت فالت قاره ایران، برگزار و 
این قرارداد بین عبدالحمید اسفندیارپور، معاون مدیرعامل 

این شرکت و رهام قاسمی، مدیرعامل پتروایران امضا شد.
این قرارداد که در هشت بسته کاری تعریف شده است، به 
شکل EPD و با اعتباری  حدود ۱۰۵ میلیون یورو اجرا 
تعمیر و  اجرای آن، حفاری،  از  اصلی  می شود که هدف 
تکمیل ۱3 حلقه چاه در این سه میدان مشتمل بر حفاری 
چهار حلقه چاه جدید، حفاری مجدد 6 حلقه چاه و تعمیر 
سه حلقه چاه خواهد بود.بر اساس اعالم شرکت نفت فالت 
با توان کارشناسان و  این پروژه به طور کامل  ایران،  قاره 
ایرانی   حفاری  دستگاه های  و  اجرا  ایرانی  متخصصان 
استفاده می شود که با به کارگیری هر دستگاه،  حدود ۱۵۰ 

نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

بر اساس این گزارش، در مسیر نگهداشت و افزایش تولید 
میدان های نفتی کشورمان، 34 بسته کاری برای اجرا در 
سه شرکت تولیدی ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت فالت 
قاره ایران و نفت مناطق مرکزی ایران طراحی شده که در 
این میان، نخستین قرارداد به منظور نگهداشت و افزایش 
توان تولید میدان های نفتی منطقه عملیاتی سیری شرکت 
نفت فالت قاره ایران امضا شده است.علی کاردر- مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران نیز در حاشیه کنگره نفت و نیرو 
اعالم کرد که نخستین قرارداد طرح نگهداشت و افزایش 
از منطقه  میدان هایی  برای  نفتی  میدان های  تولید  توان 
سیری امضا شده است که این قرارداد به طور رسمی به 
امضای طرفین رسید.میدان نفتی سیوند )سیری C( در 
فاصله 34 کیلومتری غرب جزیره سیری به طرف شمال 
غربی آن واقع در خلیج فارس است و حدود ۱۰۰ کیلومتر 

باالی خط مرزی قرار دارد.
میدان اسفند )سیری E( نیز در جنوبی ترین نقطه ایرانی 
خلیج فارس در ۱8 کیلومتری جنوب شرقی جزیره سیری 
ایران  تا ساحل  باالی خط مرزی واقع شده و فاصله آن 

حدود ۹۰ کیلومتر است.

آمار جدید دولت؛

قاچاق روزانه 2۰ تا 4۰ میلیون 
لیتر سوخت

پایگاه اطالع رسانی دولت میزان قاچاق سوخت به خارج از 
کشور را ۲۰ تا 4۰ میلیون لیتر در روز اعالم و الزامات اصالح 

هرچه سریعتر قیمت حامل های انرژی را بیان کرد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، پایگاه اطالع رسانی دولت در 
کلیپ کوتاهی که منتشر کرده، میزان قاچاق سوخت)اعم از 
بنزین و گازوئیل( به خارج از کشور را ۲۰ تا 4۰ میلیون لیتر در 
روز اعالم کرد. پیش از این یکی از نمایندگان عضو کمیسیون 
انرژی مجلس میزان قاچاق بنزین به خارج از کشور را ۱۰ تا 
۲۰ میلیون لیتر در روز اعالم کرده بود.پایگاه اطالع رسانی 
دولت در این کلیپ با اشاره به سخنان وزیر نفت مبنی بر اینکه 
سهمیه بندی بنزین در دولت در دست بررسی است، دالیل 
احیای احتمالی کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را مورد 
اشاره قرار داده و آورده است:  ایران بعد از ونزوئال ارزانترین 
بنزین در دنیا را دارد. ضمن اینکه قیمت بنزین در کشورمان 
کمتر از نصف قیمت آن در کشورهای همسایه است؛ به طوری 
که قیمت هرلیتر بنزین در ایران یکهزار تومان و در ترکیه ۱4 
هزارتومان است. و همین مساله موجب تشدید قاچاق سوخت 

به کشورهای همسایه شده است.

یارانه نقدی سوخت به هر خانوار؛

طرح ویژه بخش خصوصی برای مدیریت سوخت
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پیشنهاد اصالح قیمت خودرو
 به ستاد تنظیم بازار رفت

 رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه قیمت های فعلی 
خودروسازان را دچار مشکل کرده است، گفت:سازمان حمایت پیشنهاد اصالحیه 

قیمت ها را داده وستاد تنظیم بازار باید تصمیم گیری کند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، منصور معظمی گفت: امروز به دلیل تغییرات 
در نرخ ارز به طور قطع قیمت تمام شده خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده 
است و خودروسازان درخواست جدی برای اصالح قیمت ها دارند.رئیس سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: نکته مهم تر این است که خودروسازان ما 
قراردادهایی با قطعه سازان دارند که این قردادها بر مبنای نرخ ارز 3200 تومان 
و 3800 تومان است، اما امروز با افزایش 3 برابری قیمت ارز در سامانه نیما اگر 
قیمت قطعه سازان اصالح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می شوند.
وی افزود: ما پیشنهاد تعیین قیمت تمام شده را به رئیس جمهور دادیم و در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد و اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می کند و ستاد تنظیم 
بازار آن را تصویب می کند، اجرایی شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
با تاکید بر اینکه خودروسازان نمی توانند و حق ندارند که قیمت های خود را 
خودسرانه افزایش دهند، گفت: وزارت صنعت متعهد شده است که از نظر میزان 
تولید نیاز داخل را تامین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به طور قطع تولید مورد 
نیاز را تا پایان سال می توانیم تامین کنیم.وی گفت: سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان پیشنهاد خود را برای اصالح قیمت خودروها داده و 
منتظر تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار هستیم.رئیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران افزود: زمان اعالم اصالح قیمت ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که 
بعد از اعالم می تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر اساس قیمت های قبلی 
باید خودروسازان عمل کنند اگر چه قیمت های فعلی به طور یقین خودروسازان 
را دچار مشکل جدی می کند. وی با بیان اینکه اگر اصالح قیمت ها اعالم شود 
برای نیمه دوم امسال خواهد بود، افزود: قانون این اختیار را به سازمان حمایت داده 
و این سازمان نیز جلسات متعددی را با خودروسازان داشته است و پیشنهادی را 

مطرح کرده اند تا مراجع ذیربط آن را تصویب و ابالغ کنند.

رتبه اول منطقه ای ایران در استاندارد سازی

 معاون سازمان استاندارد گفت: هدف استاندارد، کمک برای توسعه پایدار است و 
تاکنون 37 هزار استاندارد تعریف کرده ایم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، وحید مرندی مقدم که به مناسبت 22 مهر - روز 
جهانی استاندارد- در مراسم پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی می 
کرد، گفت: توسعه استاندارد الزمه توسعه پایدار است و مقام معظم رهبری بیشتر به 
مقوله استانداردسازی تمام تولیدات تاکید دارند.وی با اشاره به وظیفه وزارتخانه ها 
برای رعایت استانداردها افزود: سازمان ملی استاندارد هم اکنون 37 هزار استاندارد 
را تعریف کرده است و ما در بحث استانداردسازی در بین کشورهای منطقه رتبه 
اول را داریم و در حوزه بین الملل از رتبه 50 به رتبه 22 کشورهای عضو ایزو 
رسیدیم که افتخار است.مرندی با بیان اینکه ما امروز عضو هیات مدیره سازمان 
استاندارد کشورهای اسالمی هستیم، ادامه داد: در تعریف غذای حالل، استانداردی 
را تعریف کردیم که مورد قبول هر ادیان اسالمی باشد.وی با اشاره به 2500 
آزمایشگاه همکار با سازمان استاندارد و همکاری 350 شرکت بازرسی داخلی و 
خارجی و اشتغالزایی در این حوزه ها، گفت: ظرفیت های سازمان در خارج نیز 
بستر رشد مناسبی برای سایر بخش ها ایجاد کرده است.مرندی با تاکید بر اینکه 
هدف رسیدن به الگوی اسالمی ایران پیشرفت است ابراز امیدواری کرد سازمان 

استاندارد در این خصوص به موفقیت دست یابد.

خبر

آغاز طرح جدید فروش 
محصوالت سایپا از امروز

 فروش اینترنتی محصوالت گروه خودروسازی سایپا از 
ساعت 8 صبح امروز شنبه 28 مهرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازسایپانیوز، بر اساس بخشنامه 
ابالغ شده، این محصوالت فاقد صلح بوده و ثبت نام با 
محدودیت کد ملی انجام می شود.عالقمندان جهت ثبت 
نام باید فقط از  سایت اینترنتی گروه خودروسازی سایپا 
به نشانی  www.saipacorp.com اقدام و یا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 096550 تماس 

حاصل کنند.

رشد 144 درصدی اعطای تسهیالت 
بانک آینده در نیمه نخست سال 

 پرداخت تسهیالت ُخرد بانک آینده به متقاضیان در نیمه 
نخست سال 1397، نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 
از نظر تعداد 144 درصد افزایش داشته است. بانک آینده، 
افزایش تولید  به  به منظور مشارکت فعاالنه در کمک 
داخلی و حمایت از کاالهای ایرانی، برای تأمین احتیاجات 
ضروری مردم، در 6 ماهه نخست سال 1397، بیش از 
به  21.000 )بیست و یک هزار( فقره تسهیالت ُخرد 
متقاضیان پرداخت کرده است که این تعداد تسهیالت در 
مقایسه با 6 ماهه نخست سال 1396، رشد 144 درصدی 
را نشان می دهد. میزان تسهیالت ُخرد بانک آینده تا پایان 
شهریورماه سال جاری،  10/550 میلیارد ریال بوده است 
که این مبلغ تسهیالت پرداختی نسبت به همین بازه زمانی 
در سال 1396، بیانگر رشد 131 درصدی است.همچنین، با 
طراحی محصوالت اعتباری مختلف، تالش شده است تا 
خواسته و انتظارات مالی مشتریان عزیز برای خرید کاالی 
داخلی ایرانی، خودروی ساخت داخل، تهیه جهیزیه، تعمیر 

و بازسازی مسکن و ...، برآورده شود.

اضافه شدن 100 پرواز فوق 
العاده به پروازهای اربعین

 سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از اضافه شدن 100 
پرواز فوق العاده دیگر به پروازهای اربعین خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، رضا جعفرزاده 
با اشاره به اینکه پیش از این مجوز 330 پرواز فوق العاده 
برای اربعین به شرکت های هواپیمایی داده شده بود، اظهار 
داشت: اکنون سازمان هواپیمایی کشوری مجوز حدود 
100 پرواز فوق العاده دیگر را برای شرکت های هواپیمایی 
صادر کرده است.وی با بیان اینکه یک شرکت هواپیمایی 
دیگر هم برای پروازهای اربعین اضافه شده است، افزود: 
لیست دفاتر نمایندگی این شرکت دریافت و به فهرست 
دفاتر نمایندگی فروش بلیت های اربعین اضافه شده که 
روی پایگاه اطالع رسانی سازمان هواپیمایی کشوری قابل 

مشاهده است.

خبر

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
تخصیص 13.5 میلیارد دالر برای 25 قلم کاالی 

اساسی خبرداد.
ازایسنا،  انوشیروان  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محسنی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی 
برحمایت از خانواده های کم بضاعت به دلیل 
افزایش قیمت در بعضی اقالم و بروز مشکالت 
سنجش  بررسی،  کار  کرد:  تصریح  اقتصادی 
و جمعیت هدفی که باید از این حمایت های 
اجتماعی بهره مند شوند توسط یک تیم آماری 
در حال انجام است تا با ضریب اطمینان باالیی 
این امر دنبال شود.وی افزود: جمعیت هدف، 
که  مبلغی  و  اجتماعی  توزیعی حمایت  بسته 
جلسه  در  شود  پرداخت  طرح  این  در  باید 
یکشنبه هیئت دولت مورد بررسی و مصوب 

افراد  اختیار  در  وقت  اسرع  در  تا  می شود 
نیازمند و اقشار خاص قرار بگیرد. سرپرست 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این 
نکته که تالش دولت فعال در زمینه حمایت 

تغییر  یا  دستمزد  بحث  در  و  است  اجتماعی 
حقوق برنامه ای وجود ندارد، اظهار کرد: هدف 
برای 25  میلیارد دالر  دولت اختصاص 13.5 
قرمز،  دارو،گوشت  مانند  اساسی  کاالی  قلم 
گوشت سفید، روغن و نهاده های دامی است که 
با قیمت ارز دولتی تامین می شود. وی همچنین 
با اشاره به تخصیص وام مسکن به مددجویان 
بهزیستی به صورت بالعوض گفت: در حال 
حاضر برای خانواده های دارای دو معلول 300 
اختصاص می یابد  میلیون ریال وام بالعوض 
گذشته  در  معلولی  یک  خانواده های  برای  و 
40 میلیون ریال به این منظور اختصاص داده 
می شد که این رقم هم اکنون به 80 میلیون ریال 
و در برخی نقاط به 100 میلیون ریال افزایش 

یافته است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد؛

 اختصاص 13/5 میلیارد دالر برای 25 قلم کاالی اساسی

مفقودی
مالکیت)برگ سبز(خودروسواریسیستم  به اطالع می رساندکه شناسنامه  بدین وسیله 
شاسی شماره  و   2789426 موتور:  شماره  به   GLXiمدل:1388  :پرایدتیپ:صبا 

S1412288926470: به نام فریدحسنیمفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
اینجانب عرفان وطن پرستی مالک خودرو پژو 405 جی.ال.ایکس به شماره شهربانی 
41 س 319 ایران 29 و شماره بدنه JK031523و شماره موتور 124K1207891 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 

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

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساندکه شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروسواری سیستم:پژو 
تیپ: 405 جی.ال.ایکس مدل1397به  شماره موتور 124K1207891 و شماره شاسی 

JK031523 بهنام عرفان وطن پرستی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پیکان تیپ 1600I به شماره موتور 11158276907 و شماره شاسی 

82466106 و شماره پالک ایران 72-954ق18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

اگهی احضار متهم 
به استناد ماده ی174 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم فرهاد باقرزاده ابالغ میگردد 
ظرف یک ماه از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام خویش مبنی بر فروش مال غیر 
در دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای جوانرود حاضر شود و در غیر اینصورت رسیدگی 

وفق قانون ادامه خواهد یافت.
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود-امیرحسین صفری

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شعبه   9709988952200059 کالسه  پرونده 

قصرشیرین تصمیم نهایی شماره 9709978952200231
خواهان:آقای حسین ناصری فرزند سلمان به نشانی استان کرمانشاه-شهر قصرشیرین 

–خیابان ساحلی جنب جمخانه
–روبروی  مدرس  –خ  کرمانشاه-قصرشیرین  نشانی  به  نجفی  ایوب  خوانده:آقای 

پاساژآرت مینا-ایوب نجفی
خواسته:مطالبه وجه سفته

گردشکار :شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست آقای حسین ناصری بطرفیت آقای ایوب نجفی بخواسته مطالبه 
مبلغ 000،000،50 ریال بابت عدم پرداخت وجه یک فقره سفته به شماره خزانه داری 
822870 سری ب وهزینه دادرسی با این توضیح خواهان در دادخواست تقدیمی وجلسه 
رسیدگی چنین اظهار نموده که اینجانب مغازه موبایل فروشی دارم خوانده دعوی در 
مورخه 95.11.1 یک دستگاه لب تاپ دل با وسایل جانبی به مبلغ 000،000،50 ریال 
به خوانده فروختم وقرار شد ایشان در تاریخ 96.4.22 مبلغ فوق را تسویه نماید ودرقبال 
بدهی خود یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل 822870 به من تحویل داده ومتاسفانه 
علی رغم گذشت مدت بیش از یک سال خوانده از پرداخت دین خویش خودداری می 
نماید که تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را دارم نظر به اینکه خوانده از طریق 
نشر آگهی ابالغ گردیده در جلسه رسیدگی حضور نیافته والیحه هم دردفاع از خویش به 
محضرشورا ارائه ننموده است فلذا شورا باتوجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده واصل 
سفته در ید خواهان وعدم دفاع موثر خوانده خواسته را وارد و متکی به دلیل تشخیص داده 
و مستندا مواد 307 و398 قانون تجارت و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000،000،50 ریال اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
000،370،1 ریال هزینه دادرسی در حق صادر واعالم می دارد رای صادره غیر حضوری 
ومدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از انقضاء آن به مدت 20 

روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم عمومی قصرشیرین می باشد. 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف قصرشیرین-بهمن باباخانی 

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست( 

در پرونده کالسه بایگانی 960921 این شعبه خانم مهناز مهدی زاده فرزند ولی متهم 
هست به توهین تهدید و افترا حسب شکایت آقای اسماعیل پور امیر با عنایت به 
مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و قانونا نیز می توانند یک نفر وکیل به همراه 
داشتهباشند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه موجب اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی ایالم

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده کالسه 970098 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له هوشنگ قرشی زاده وعلیه 
مهدی فتوره چی در نظر دارد شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی دیم بدون حق 
آیه کل زمین به مقدار 31030 متر مربع براساس سند شماره 3109 صفحه 4 دفتر 24 
به شماره یک اصلی از 3181 فرعی از شش دانگ کل سند سه دانگ از آن متعلق به 
هوشنگ قریشی زاده وسه دانگ آن متعلق به ورثه مرحوم رسول فتوره چی به مقدار 
15515 متر مربع ارزش شش دانگ ملک به مساحت 31030 متر مربع 1086050000 
ریال برآورد که در تاریخ 97.8.22 راس ساعت 10 صبح از طریق مزایده حضوری به 
فروش خواهد رسید. خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر با هماهنگی دفتر 
اجرای احکام مدنی از ملک موصوف بازدید بعمل آورده مزایده از قیمت پایه و ارزیابی 
شده شروع و هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایدازطریق تشریفات قانونی تحویل 
داده خواهد شد وکلیه هزینه متعلقه دولتی اعم از سند نویسی وغیره بر عهده برنده 
مزایده خواهد بود و می بایستی ده درصد از کل مزایده فی المجلس به حساب سپرده 

دادگستری واریز و بقیه آن بمدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت شود. 
مدیر دفتر واحداجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی قصرشیرین

آگهی احضار 
حسب محتویات پرونده کالسه 9509980867200554 آقای رضا وثوقی فرزند کریم به 
اتهام تعلیف غیرمجاز دام در مراتع ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی دهلران تحت 
تعقیب این مراجع میباشد که وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 97/08/26 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده و به علت مجهول المکان بودن متهم ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در کیی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا نامبرده در موعد 
مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور 
دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود و چنانچه منبعد ابالغی باشد به وسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت و مدت ده روز خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دهلران

آگهی ابالغ
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهمان مجهول المکان 
محمد علیزاده فرزند علی اکبر که به اتهام جعل تحت تعقیب می باشند یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار یا محلی آگهی میشود که ظرف مهلت یکماه پس از انتشار در 
وقت اداری در این شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 950787 شعبه 
چهارم بازپرسی دادسرای و انقالب ایالم حضور یابند بدیهی است در صورت عدم 

حضور به صورت غیابی اظهارنظر خواهد شد.
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ایالم

آگهی احضار 
حسب محتویات پرونده کالسه 9609980867200015 آقای مجید پشت کلیده فرزند 
فاضل به اتهام تعلیف غیرمجاز دام در مراتع ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی 
مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  که  میباشد  مراجع  این  تعقیب  تحت  دهلران 
97/08/26 ساعت 11:30 صبح تعیین گردیده و به علت مجهول المکان بودن متهم ماده 
344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در کیی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا نامبرده در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه حاضر شود 
در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود و چنانچه منبعد ابالغی باشد 

به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت و مدت ده روز خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دهلران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی 970080 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کرمانشاه به 
سود آقای حسین احسانی ف حسن و به زیان آقای منوچهر دولتیاری دایر بر محکومیت 
مالی واحد اجرای احکام مدنی داداگستری روانسر در نظر دارد مال غیر منقول موصوف 
در زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.مشخصات مال 
غیرمنقول: برابر نامه شماره 1497 مورخ 97/4/12 از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
روانسر و طبق سند زارعانه شماره 96012 مورخ 1348/6/30 دفتر 12 کرمانشاه مقدار 
880 سهم مشاع زمین مزروعی دیم از 7600 سهم اراضی دیمی ششدانگ قطعه 1 
به آقای حسین دولتیاری فرزند کریم  بیرداد پالک 410 اصلی  از قریه  مجزی شده 
واگذار شده است متعاقبا میزان 770 سهم مشاع از اراضی موضوع سند مذکور از طرف 
وراث مرحوم حسین دولتیاری طبق سند شماره 13024 مورخ 91/8/17 تنظیمی دفتر 
76 روانسر به آقای منوچهردولتیاری ف حسین انتقال قطعی گردیده ونامبرده نیز یه 
موجب سند 3787 مورخ 91/11/23 دفترخانه 181 روانسر تمامی مقدار 770 سهم 
اراضی یادشده را در قبال مبلغ 2/025/000/000 ریال به مدت ده سال در وثیقه بانک 
کشاورزی قرار داده است. اراضی فوق الذکر در دو قطعه جمعا به مساحت 19/4098 
هکتار می باشد که قطعه شماره یک به مساحت 18/2732 و قطعه شماره 2 به میزان 
1/1366 هکتار می باشد.اراضی مذکور از نوع مرغوب و همجوار رودخانه قره سو بوده 
و در این اراضی سیستم آبیاری قطره ای طی دو سال اخیر اجرا گردیده و در حال حاضر 
بصورت آبی از آن بهره برداری میگردد و ارزش اراضی مذکور حسب نظر کارشناس 
مربوطه با توجه به شرایط فوق الذکر مبلغ 718/162/6 تومان برآورد شده است. ساعت 
و روز و محل مزایده : 1397/8/20 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 آنها از 
مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف 
است 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری 
تودیع 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 روانسر- شکری

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای روح اله حاتمی فرزند جبار

خواهان آقای فریدون محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای روح اله حاتمی 
به خواسته ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده  کالسه 9609980841100816 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/07 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه و طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده  ظرف یک ماه  پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  خود   کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم

آگهی احضار 
حسب محتویات پرونده کالسه 9509980867200530 آقای محمدعلی اکبری فرزند 
لطفعلی به اتهام تعلیف غیرمجاز دام در مراتع ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی 
مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  که  میباشد  مراجع  این  تعقیب  تحت  دهلران 
97/08/26 ساعت 10 صبح تعیین گردیده و به علت مجهول المکان بودن متهم ماده 
344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در کیی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا نامبرده در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه حاضر شود 
در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود و چنانچه منبعد ابالغی باشد 

به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت و مدت ده روز خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دهلران

ابالغ وقت
آگهي ابالغ وقت رسیدگی به آقاي/خانم شیرکرم ایوتوندي فرزند 

خواهان آقاي/خانم پرویز ایوتوندی به طرفیت متهم آقاي/خانم شیرکرم ایوتوندی به 
اتهام ضرب و جرح با چاقو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
 1 کیفري  دادگاههاي  مجتمع  یک  کیفري  دادگاه  شعبه 17   9509982651900690
تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/18 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی 
مراتب دو نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا متهم ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
، نسخه ثاني کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:1185
استان تهران - دادگستري شهرستان شهریار

منشي دادگاه کیفري شعبه 1۷ دادگاه کیفري یک مجتمع دادگاههاي کیفري 1 تهران مستقر 
در شهریار - مستدام

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای /خانم ولید ب فرزند

 شکایت آقای /خانم نادر رستمی - فرازد منوچهری - حسین سیاوشیان - علی بیات 
- فاطمه عزیزی - محمد سعادتی و..... غیره کیفرخواستی به طرفیت متهم آقای /خانم 
ولید ب به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9209982662700743 شعبه 17 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای 
کیفری 1 تهران مستقر در شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1394/10/24 ساعت 
در  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   11:00
خواست شکات مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود ، نسخه ثانی کیفرخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:1181
استان تهران - دادگستری شهرستان شهریار

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۷ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران مستقر 
در شهریار - مستدام

ابالغ وقت
به  است  متهم  که  عباس  فرزند  بیراموند  علی  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
نگهداری یک عدد پایپ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982663700693 شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان شهریار ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/09/07 ساعت 09:00 تعیین که به علت مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماه 342 الي 344 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. م.الف:1177
استان تهران، شهرستان شهریار، بلوار شهید کلهر، شهرک اداری

دادرس دادگاه شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان شهریار – بهرام پناهی

آگهی مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که  برگ سبز)شناسنامه مالکیت( خودروی سواری پراید 
مدل 1385 به شماره شاسی S1412285225369و شماره موتور1590854 به نام توفیق 

کرمانشاهشهبازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
1385با  مدل  متالیک  مدادی  نوک  رنگ  به  سوز  دوگانه  روا  سواری  سبز  برگ   
شماره پالک 748ص65 ایران 82 با شماره موتور 11685049091و شماره شاسی 
61310305 بنام فاطمه غالم نژاد بائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد 
بابل

مفقودی
واقع  تفکیکی   52 قطعه   155/2704 ثبتی  پالک  به  زمین  قطعه  یک  سندمالکیت 
درشاهین ویال کوچه 36 گلها به مساحت 571/18 دسیمترمربع بنام شهره روحی 

دارای کدملی 0044362781 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

رفع هیجان بازار خودرو نیازمند منطقی شدن نرخ های کارخانه 
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، 
قیمت های فعلی خودروها در بازار را غیرمنطقی برشمرد و 
گفت: برای خروج از این وضعیت و کوتاه کردن دست واسطه 

ها، باید قیمت کارخانه ای بروز و منطقی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا نجفی منش« افزود: 
مشابه چنین اقدامی در دهه 7۰ نیز انجام و قیمت ها در بازار 
به نحوی شد که توانست برای حدود یک دهه ثبات نرخ ها را 
برای صنعت خودرو به همراه آورد.این مقام صنفی ادامه داد: 
به این ترتیب، خریداران غیرواقعی و آنهایی که مصرف کننده 
خودرو نیستند از بازار خارج شده و پس از آن شیب نزولی 
قیمت ها بیشتر می شود.نجفی منش خاطرنشان ساخت: این 
روند تا آنجا پیش خواهد رفت که به قیمتی برسیم که برای 
خودروساز و مصرف کنندگان منطقی باشد.وی یادآورشد: در 
طول دهه 7۰، تعیین قیمت به میزان حاشیه بازار، سبب ثبات 
نر خ های خودرو شد به طوری که با وجود متوسط رشد 3۰۰ 
درصدی قیمت کاالها و اجناس در آن سالها، اما قیمت خودرو 
فقط رشد ۱3 درصدی را تجربه کرد.رییس انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور همچنین، خروج 
شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو را خواستار شد و گفت: 
تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان می تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.

به گفته این مقام صنفی، عمده مشکالت کنونی خودروسازان 
و قطعه سازان نه از تحریم های خارجی، بلکه ناشی از تحریم 

های داخلی و معضالتی است که خودمان برای صنعت کشور 
ایجاد کرده ایم و ضروری است در این زمینه برنامه ریزی 
مدونی انجام شود.نجفی منش، قیمت قطعات خودرو را نیز 
غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: اکنون شاهدیم قیمت مواد 
اولیه رشد یافته اما قیمت قطعات متناسب با آن افزایش نیافته 
است.وی اظهار داشت: عمده مواد اولیه مصرفی در صنعت 
قطعه سازی فوالد، مس، آلومینیوم و تولیدات پتروشیمی است 

که در ماه های گذشته رشد قیمتی را تجربه کرده اند.این عضو 
اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: در کشوری همچون چین، مواد 
اولیه مس و آلومینیوم با قیمت هایی به مراتب ارزانتر از قیمت 
های جهانی به دست تولیدکنندگان داخلی می رسد تا قطعه 
سازان آن کشور بتوانند تولیدات قابل رقابت داشته باشند.

نجفی منش گفت: منطقی سازی قیمت قطعات، به تعیین 
قیمت واقعی برای خودروها خواهد انجامید.



اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا 
مردن را بیاموزید!

 توکارام

سخن حکیمانه

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

امروز با حافظ

»تکه پاره های من« در ایران

اثر  من«  پاره های  »تکه  رمان 
روزنامه نگار  کوجه جی  انعام 
ایران  در  عراقی  نویسنده  و 

منتشر شد.
انتشارات  مهر،  گزارش  به 
پاره های  »تکه  رمان  مروارید 
من« نوشته انعام کجه جی را با ترجمه کریم پورزبید روانه 
بازار کرد.این رمان داستان یک زن، پرشک و مادر است. 
داستان عراق چند پاره شده که مردمش در جستجوی 
میهن هستند؛ مردمی که در جستجوی میهن هستند؛ مردمی 
که در جستجوی میهن و جایی جدید هستند که به آن 
تعلق داشته باشند. داستان جامعه ای چند پاره شده. مردمی 
خسته از جنگ و آواره در کشورهای مختلف جهان.انعام 
کجه جی در این رمان به حال و روز عراقی هایی از سه نسل 
می پردازد که در معرض پراکندگی و مهاجرت در طول 
چند دهه در داخل و خارج از میهنشان هستند.این کتاب 
در سال 2014 نامزد دریافت جایزه بوکر عربی و در سال 
2016 نیز نامزد جایزه بزرگ الگاردر فرانسه شد. کجه جی 
نخستین نویسنده عراقی است که برگزیده این جایزه شده 
است.پورزبید در مقدمه خود بر این ترجمه می نویسد: این 
رمان مانند رمان نوه آمریکایی)دیگر رمان این نویسنده( به 
کشمکش عراقی ها در سراسر جهان پرداخته است. الهام 
بخش نویسنده در این رمان، زنانی بودند که مبارزه کردند 
تا نسلشان شاهد جامعه ای مدنی باشد که در آن درس 
خواندن، کار کردن، عشق ورزیدن، سفرکردن و معقوالنه 
زندگی کردن ممکن است. دغدغه او به عنوان نویسنده در 
این اثر استفاده از گذشته و ثبت جزئیات است؛ مانند میراثی 
که کسی برای فرزندان و کسانی که پس از او می آیند به 
جای می گذارد.این رمان را نشر مروارید با قیمت 32 هزار 

تومان منتشر کرده است.  
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اوقات شرعی

دریافت بیش از 900 اثر
 در بخش بین الملل جشنواره مقاومت

استقبال بیسابقه کشورهای خارجی از پانزدهمین 
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت،ارسال بیش 
از 900 اثر دریافتی از فیلمسازان غیر ایرانی به 

دبیرخانه این جشنواره را به دنبال داشته است.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی پانزدهمین 
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت، محسن برمهانی 
مدیر بخش بینالملل جشنواره با اشاره به استقبال 
خوب فیلمسازان داخلی و خارجی از جشنواره 

گفت: در مجموع، بیش از 1650 اثر برای دبیرخانه ملی و بینالملل جشنواره پانزدهم ارسال 
شده است،که از این تعداد بیش از 900 اثر مربوط به سینماگران غیرایرانی از بیش از 70 کشور 
جهان است.وی افزود: موضوعاتی چون ائتالف ننگین وهابیت با صهیونیسمجهانی در طراحی 
نقشه های شوم و جنایت علیه مسلمانان، اهدافاستکبار جهانی و صهیونیسم در حمایت از 
گروههای تروریستی،تکفیری و داعش در منطقه، مقامت مردم فلسطین در برابر رژیمغاصب 
و اشغالگر صهیونیستی و حامیانش، جنایات داعش وجریانات تکفیری و سلفی، بدعهدی های 
آمریکا و بی اعتنایی اینکشور نسبت به پیمان نامه های بین المللی، سرکوب جنبش هایآزادی خواه 
از سوی نظام سلطه و اعمال تبعیض و احجاف و بیعدالتی نسبت به اقلیت ها و مهاجران در 
کشورهای غربی از جملهموضوعات و مضامین این آثار در بخش بینالملل جشنواره را تشکیل 
می دهند.برمهانی با بیان اینکه در دوره گذشته شاهد شرکت فیلمسازان 67 کشور جهان بودهایم 
که در دوره پانزدهم آمار کشورهای متقاضیبه بیش از 70 کشور رسیده است اضافه کرد: شرکت 
691 فیلممستند و 215 اثر سینمایی در این دوره جشنواره برای مسابقه بینالملل چشمگیر است 
و متقاضیان شرکت در بخش فیلم هایسینمایی این دوره جشنواره بیش از دو برابر در مقایسه 
بادوره های پیشین شده اند.مدیر بخش بینالملل جشنواره فیلم مقاومت،  از کشورهایی نظیرسوریه، 
آمریکا، اسپانیا، فرانسه، کانادا، سوئد، نروژ، الئوس،سنگاپور، تایلند، آلمان،هلند، ترکیه، کره، ایتالیا، 
انگلیس، فنالند،بلژیک، یونان، روسیه، استرالیا، هند، دانمارک، بنگالدش، لهستان،کنگو، قطر، 
چین، سوئیس، بوسنی و هرزگوین، عربستان، شیلی،بالروس، لبنان، برزیل، بلغارستان، اردن، 

ونزوئال، تایوان، چچن،چک اسواکی، و ...به عنوان کشورهای شرکت کننده نام برد.
الزم به ذکر است پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت از 5 تا 9 آذر ماه سالجاری در 

تهران برگزار می شود.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: کار بررسی 
و تایید الیحه قانون مطبوعات در هیات دولت 
به پایان رسید و بزودی برای تصویب به مجلس 

شورای اسالمی ارسال می شود.
 دکتر سید عباس صالحی  در نخستین نشست 
های  رسانه  و  مطبوعات  های  خانه  سراسری 
کشور در ساری افزود: در این قانون سعی شده 
تا تمام مقررات مورد نیاز مطبوعات به طور کامل 
دیده شود و نگاه حاکم بر آن نیز پیشروانه است.

برای تشکیل  به مطالبات موجود  اشاره  با  وی 
نظام جامع رسانه ای، اظهار داشت: نظام جامع 
رسانه ای یک بار در دولت مطرح شد که به دلیل 
انتقادهایی که اهالی رسانه به آن مطرح  برخی 
کردند متوقف ماند.صالحی افزود: پیش نویش 
جدید نظام جامع رسانه ای تدوین شد و اکنون 
است  بررسی  در دست  فرهنگی  در کمیسیون 
است. تصویب  برای  دولت  به  ارجاع  آماده  و 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تالش می 
شود تا نظام جامع رسانه ای هر چه زودتر در 
دولت بررسی و تایید شود.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تدوین نظام دسترسی آزاد به اطالعات 
را از برنامه های مثبت دولت تدبیر و امید برای 
پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی و حاکمیتی 
برشمرد و گفت که این کار روند رو به پیشرفتی 
را طی می کند به طوری به دنبال این است که 
دستگاه های حاکمیتی را نیز در برابر پرسش های 
پرداخت  مقوله  به  کند.صالحی  پاسخگو  مردم 

یارانه به مطبوعات هم اشاره کرد و افزود: برای 
ایجاد استقالل مالی بیشتر در مطبوعات نوبنیاد، 
این روزنامه ها تا سه سال نخست از دریافت 
یارانه دولتی محروم هستند.وی توضیح داد: این 
روزنامه ها تا سه سال اول شروع فعالیت هیچ 
طلبی از محل یارانه دولتی نخواهند داشت و این 
نیز در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ  کار 
فرهنگ  شود.وزیر  می  دنبال  اسالمی  ارشاد  و 
و ارشاد اسالمی همچنین گفت: همگرایی بین 
خانه های مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باعث شد تا پیگیری ها به نتیجه برسد 
و کاغذ در زمره دریافت ارز دولتی قرار گیرد.

وی افزود: دولت با وجود مشکالت اقتصادی 
موجود در کشور قبول کرد که کاغذ مطبوعات 
با ارز دولتی 4200 تومانی تامین شود که اقدامی 

است. ها  رسانه  برای  بزرگی  و کمک  درخور 
صالحی از کاهش سرانه روزنامه خوانی در کشور 
خبر داد و گفت که بر اساس طرح پیمایش ملی، 
مصرف رسانه ای که در قالب ارزش ها و نگرش 
های ایرانیان در سال 94 انجام شد، زمان روزنامه 
خوانی در کشور رو به کاهش نهاده است.وی 
افزود: این در حالی است که این پیمایش ملی 
نشان می دهد که میزان گرایش مردم به سمت 
اینترنت و شبکه های مجازی و ماهواره در مقایسه 
با روزنامه ها رو به افزایش است.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: بر اساس نتایج این پیمایش 
میانگین تماشای تلویزیون در روز 194 دقیقه و 
شبکه های ماهواری به 48 دقیقه رسیده است و 
در میان استان های کشور، کرمانی ها بیشترین 
زمانشان را صرف تماشای تلویزیون می کنند.وی 

افزود: همچنین بر اساس نتایج این پیمایش مردم 
استان کردستان با 48 دقیقه، بیشترین زمان را در 
طول شبانه روز به تماشای شبکه های ماهواری 
می نشینند و کمترین میزان نفوذ این شبکه ها هم 
در خراسان جنوبی با هشت دقیقه است.صالحی 
میانگین استفاده از اینترنت را در کشور 169 دقیقه 
از  استفاده  بیشترین  داد:  برآورد کرد و توضیح 
اینترنت در کشور را هرمزگان با 215 دقیقه در 
اختیار دارد.وی میانگین روزنامه خوانی در کشور 
را حدود 28 دقیقه در روز اعالم کرد و گفت که 
تهرانی ها با 43 دقیقه رتبه نخست روزنامه خوانی 
و  فرهنگ  اند.وزیر  داده  اختصاص  خود  به  را 
ارشاد اسالمی اظهار داشت: نتایج این پیمایش که 
در سال 95 منتشر شد همچنین نشان می دهد که 
تماشای تلویزیون، شبکه های ماهواره و استفاده 
از اینترنت در کشور روز به افزایش است .وی 
یادآور شد: با این وجود نتایج طرح پیمایشی که 
شهریور ماه سال جاری در تهران انجام شد، نشان 
می دهد که همچنان بیش از نیمی از مردم عالقه 
مند به چاپ روزنامه به صورت کاغذی هستند 
باید به مخاطب در  نتیجه یعنی این که  و این 
مطبوعات توجه بیشتری شود. صالحی مهم ترین 
کارکرد مطبوعات را اطالع رسانی، پرکردن اوقات 
فراغت، تهیه آگهی و تامین اقتصادی برشمرد و 
اظهار داشت : رسانه های کالسیک ما با مزیت 
های اعتماد سازی و عمق بخشی به سوژه ها می 

توانند مخاطب خود را بازیابی کنند.

کاریکاتور

اکران فیلم سینمایی »کاناپه« ساخته جنجالی کیانوش عیاری با اعالم 
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی منتفی شد.

کیانوش عیاری فیلم سینمایی »کاناپه« را در حالی در سال 95 مقابل 
دوربین برد که هنوز حواشی اکران نشدن فیلم قبلی او یعنی »خانه 
پدری« در جریان بود و همین حساسیت ها روی پروژه تازه این 
فیلمساز را باال برده بود.این حساسیت ها زمانی بیشتر شد که خبر 
رسید کیانوش عیاری در اقدامی نامتعارف در مختصات سینمای ایران، 
با استفاده از کاله گیس از حضور بازیگران خانم بدون حجاب در 
فیلم استفاده کرده است.این ایده عیاری بازتاب های بسیاری هم زمان با 
ارایه فیلم به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر در همان 
سال تولید، در محافل سینمایی و رسانه ای به دنبال داشت و همان طور 
که انتظار می رفت با رد فیلم از سوی هیات انتخاب، پرونده آن روی 
میز معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سنیمایی قرار گرفت تا درباره 
اصالحات الزم برای انطباق نسخه نهایی فیلم با قواعد و قوانین اکران 
اعالم نظر شود.ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان 
سینمایی در بخشی از گفتگوی مشروح خود با مهر، ضمن تاکید 
مجدد بر امکان اکران »خانه پدری« منوط به »شرایط اعالم شده«، 
درباره دیگر فیلم کیانوش عیاری گفت: »کاناپه« هم به دلیل مساله 
حجاب اساساً امکان اکران ندارد و پرونده نمایش آن منتفی است. این 

مساله به آقای عیاری هم اعالم شده است.

اکران »کاانپه« کیانوش عیاری 
منتیف شد

مهار دریای نقدینگی...!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

الیحه قانون مطبوعات بزودی به مجلس می رود

برگزار می شود،  فرانسه  لیون  در شهر  که  لومیر  فیلم  فستیوال 
فیلم »همه می دانند« را با حضور اصغر فرهادی و خاویر باردم، 
لومیر،  فیلم  داد.فستیوال  نمایش  فیلم  این  بازیگر  و  کارگردان 
امسال مراسم بزرگداشتی برای خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی 
برگزار کرد که با اکران چند فیلم  به انتخاب خود وی از مجموعه 

فیلم هایی که تا کنون بازی کرده است، همراه بود.
 عالوه بر »همه می دانند« ساخته اصغر فرهادی، فیلم های »زیبا«، 
»جایی برای پیرمردها نیست«، »زیر آفتاب دوشنبه« هم از این 

بازیگر روی پرده رفت.
فستیوال فیلم لومیر هر سال در شهر لیون فرانسه برگزار می شود. 
کشورهای  از  سینما  کالسیک  فیلم های  عموما  فستیوال  این 
بزرگداشت و  برگزاری  اکران می کند. در کنار آن،  مختلف را 

کالس های مختلف را در برنامه خود دارد.
سینماگرانی  باردم  خاویر  و  فرهادی  اصغر  بر  عالوه   امسال 
همچون گی یرمو دل تورو، آلفونسو کوارون، مونیکا بلوچی، لیو 
اولمان )بازیگر فیلم های برگمان(، ژان پل موندو، برتران تاورنیه و 

کلود للوش از حاضرین و مهمانان در این فستیوال بودند.
و  شده  آغاز  مهر(   21( اکتبر  سیزدهم  از  لومیر  فیلم  فستیوال 

بیست ویکم اکتبر )29 مهر( به کار خود خاتمه خواهد داد.
فیلم »همه می دانند« دو هفته پیش نیز به عنوان فیلم افتتاحیه 

فستیوال فیلم آنتالیا با حضور کارگردان به نمایش در آمد.

بزرگداشت »خاوير ابردم «
در فيلم اصغر فرهادي

رضا میرکریمی جدیدترین فیلم خود را با نام »قصر شیرین« از 
نیمه مهر جلوی دوربین برده و قرار است آن را برای نمایش 

در جشنواره فیلم فجر آماده کند.
به گزارش این فیلم داستانی اجتماعی دارد و حامد بهداد، 
محمد عسگری، ژیال شاهی، اکبر آئین، آزاده نوبهار، محمد 

اشکان فر، یونا تدین و نیوشا علیپور بازیگران آن هستند.
 فیلمنامه »قصر شیرین« توسط محسن قرائی و محمد داودی 
بر اساس طرحی از سیدرضا میرکریمی نوشته شده و از 16 

مهرماه در یاسوج جلوی دوربین رفته است.
فیلم سینمایی »دختر« آخرین فیلمی بود که میرکریمی در مقام 
کارگردان جلوی دوربین برده بود و در جشنواره فیلم فجر 34، 
با تحسین منتقدان روبرو شد و پس از آن نیز فروش خوبی را 

در گیشه تجربه کرد.
عوامل تولید »قصر شیرین« عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: 
محمد  و  قرائی  محسن  نویسندگان:  میرکریمی،  سیدرضا 
داودی، مجری طرح و مدیر تولید: محمدصادق میرکریمی، 
مدیر  عسگری،  محمد  کارگردان:  اول  دستیار  و  برنامه ریز 
آتوسا  لباس:  و  مرتضی هدایی، طراح صحنه  فیلمبرداری: 
قلمفرسایی، صدابردار: سعید بجنوردی، طراح گریم: محمود 

دهقانی، عکاس: حافظ احمدی

حامد هبداد در مناي از فیلم 
»قرص شیرین«

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان:

آبرسانی به 2 هزار و 967 
روستا توسط اب و فاضالب 

روستایی خوزستان

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره3595 13976033101200-97/7/32 جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین احمدی کیوی فرزند محسن به شماره شناسنامه 80 صادره در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی پالک184 اصلی به 
مساحت 1113/52 مترمربع ازسهمی مسیح اله نیک دهقان  ذیل صفحه  520 ودفتر 48  موضوع سند رسمی  51469 مورخ 49/9/21 دفترخانه  17 تهران محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

درخواست 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:351
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول97/7/28 نوبت دوم :97/8/12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون 

وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760331055001730 مورخه 97/7/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی ازاداره پست استان البرز فرزند بشماره شناسه 140029198555 
به مساحت 299/52متر مربع پالک 753 فرعی از48 اصلی واقع درنجم آباد خریداری از مالک رسمی آقای اسحق شماخی موضوع سند 50509 مورخه 49/9/21  دفترخانه17 
تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه 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 صادرخواهد شد. م.الف1121 تاریخ 
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